
Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde

den 12 juni 2019 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-23 KS 19/0254  

Kommunfullmäktige 
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Fråga angående nedskärningar på den 
kommunala gymnasieskolan 

Förslag till beslut 

Fråga angående nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan får ställas. 

Sammanfattning 

Sara Ridderstedt (MP) har den 19 april 2019 inkommit med en fråga ställd till 

ordföranden i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019. 

 Fråga från Sara Ridderstedt (MP) den 19 april 2019. 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 134 Fråga angående nedskärningar på den 
kommunala gymnasieskolan 

 Dnr KS 19/0254 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan angående nedskärningar i den 

kommunala gymnasieskolan får ställas. 

Sammanfattning 

Sara Ridderstedt (MP) har den 19 april 2019 inkommit med en fråga ställd till 

ordföranden i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019. 

 Fråga från Sara Ridderstedt (MP) den 19 april 2019. 

Förslag till beslut 

Fråga angående nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan får ställas. 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 

 

 



Från: Sara Ridderstedt 
Skickat: den 19 april 2019 22:45 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Enkel fråga  
 
Enkel fråga ställd till Lisa Edwards (C) Ordförande GAN 

Upplands-Bro Gymnasiet är Norrorts näst populäraste Gymnasieskola. Att då sparka 12 lärare 
och lägga ner flera inriktningar väcker en del frågetecken hos oss i Miljöpartiet. 

Miljöpartiet finns inte representerade i nya Gymnasie- och Arbetslivsnämnden, men av 
dagordningar och protokoll för nämndens sammanträden framgår inget om att genomföra så 
massiva nedskärningar på vår Kommunala Gymnasieskola. 

Vi efterlyser information, underlag och demokratisk beredning av så omfattande förändringar 
gällande Upplands-Bro Gymnasiet. Hur har den här frågan hanterats? 

Sara Ridderstedt (MP) 
Ledamot i Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 

Skaffa Outlook för Android 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 134 Fråga angående nedskärningar på den 
kommunala gymnasieskolan 

 Dnr KS 19/0254 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan angående nedskärningar i den 

kommunala gymnasieskolan får ställas. 

Sammanfattning 

Sara Ridderstedt (MP) har den 19 april 2019 inkommit med en fråga ställd till 

ordföranden i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019. 

 Fråga från Sara Ridderstedt (MP) den 19 april 2019. 

Förslag till beslut 

Fråga angående nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan får ställas. 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-24 KS 19/0266  

Kommunfullmäktige 
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Interpellation gällande arbetet med 
laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 

Sara Ridderstedt (M) inkom den 19 april 2019 med en interpellation gällande 

arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 19 april 2019. 

 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 53 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 135 Interpellation gällande arbetet med 
laddinfrastruktur i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 19/0266 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 

Sara Ridderstedt (M) inkom den 19 april 2019 med en interpellation gällande 

arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 19 april 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 

 

 

 



Från: Sara Ridderstedt 
Skickat: den 19 april 2019 14:04 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Interpellation Laddinfrastruktur 
 
 
Interpellation 

Bakgrund: Transporter, boende och livsmedel står för merparten av våra klimatutsläpp. Av 
dessa har transporter hittills varit den sektor som visat sig svårast att nå förbättringar inom. För 
att nå nollutsläpp till 2030 behöver vi både minska behovet av transportkilometer, transportera 
på andra sätt och ställa om fordonsflottan till fossilfri drift. 

Rekommendationen och inställningen till laddning av laddbara fordon är att den skall ske där 
fordonet är parkerat under längre perioder  - Typiskt vid hemmet, arbetsplatsen eller på 
långtidsparkeringar.  På så sätt kan fordonet i lugn och ro ladda den elenergi som förbrukas 
under dagen.   
·         Kommunen initierade ett initiativ med E:on att tillhandahålla publika laddplatser på 
offentliga parkeringsplatser. Vad är status på genomförandet? 
·         På vilket sätt tänker kommunledningen ta initiativ till att kommunägda/drivna fastigheter 
och Upplands-Brohus AB tillhandahåller en väl fungerande laddinfrastruktur. Inte bara för 
tjänstefordon utan framförallt för boende och besökare? 
·         På vilket sätt ställer vi som kommun krav på företagsetableringar (nya och existerande) att 
tillhandahålla möjlighet till laddning av elfordon? 

Upplands-Bro som medlem i Fossilfritt Sverige och utifrån egna beslutade miljömål behöver ta 
sitt ansvar för att uppnå målen om fossilfria transporter 2030. 
Hur ser minoritetsstyret på arbetet med laddinfrastuktur i kommunen? 

Sara Ridderstedt 
Ledamot i Kommunfullmäktige 
(MP) 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 53 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 135 Interpellation gällande arbetet med 
laddinfrastruktur i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 19/0266 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 

Sara Ridderstedt (M) inkom den 19 april 2019 med en interpellation gällande 

arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 19 april 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kanslistaben 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-06-10 KS 19/0347  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om minskning av kommersiell 
trafik på Granhammarsvägen mellan 
Brunnarondellen och Granhammarsrondellen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell 

trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen och 

Granhammarsrondellen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 10 juni 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 9 juni 2019 12:47 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Minskning av kommersiell trafik på 
Granhammarsvägen mellan 

Brunnarondellen och 
Granhammarsrondellen. 

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) 

De senaste åren har den tunga 

kommersiella trafiken på 
Granhammarsvägen mellan Brunna- 
och Granhammarsrondellerna ökat 

kraftigt. Detta har lett till en försämrad 
boendemiljö för oss boende på 
Mosaikvägen och Glasyrvägen i form 

av buller, damm och avgaser/partiklar. 
Förslaget är att ta bort anslutningen av 
Symmetrivägen till 

Granhammarsrondellen. Den tunga 
kommersiella trafiken skulle då istället 
hänvisas till Energivägen/Kraftvägen 

för transporter in i industriområdet. 
För att möjliggöra busstrafikens 
nuvarande linjedragning så skulle 

Symmetrivägens anslutning mot 
Granhammarsrondellen behöva göras 
om till en bussgata. 

 

 



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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-03 KS 19/0284  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att häva eller justera 
cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 3 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att häva eller justera 

cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 3 maj 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 3 maj 2019 08:36 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress  

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Häva/justera cykelförbudet i lillsjön-
Örnässjöns naturreservat 

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) 

I och med att Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat bildades så infördes det 

även ett förbud mot att cykla i terräng 
och på anvisade ridslingor, ridvägar 
och ridleder. Skälen för bildande av 

Lillsjöns-Örnässjöns naturreservat är 
följande: Stora värden för friluftsliv 
och rekreation. Trots detta så 

exkluderar man en hel brukargrupp 
utan att ha angett några skäl. Cykling i 
stort har på senare år växt enormt och 

även intresset att cykla på stigar i 
skogen, något som gjort att väldigt 
många som tidigare inte varit ute och 

motionerat alls på senare tid är ute i 
naturen och rör på sig. Allemansrätten 
reglerar redan på ett bra sätt hur man 

bör bete sig på cykel i naturen, något 
naturvårdsverket har med på sin 
hemsida. Förbudet bör endast gälla 

cykel på ridvägar, texten skulle kunna 

 



lyda: I reservatet är det förbjudet att
cykla i terrängen utanför stigar, samt
på de leder markerade med ”Cykling
förbjuden”

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-06 KS 19/0294  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att utveckla 
motionsspåret i Bro och ge möjlighet till cykling i 
skogen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 6 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att utveckla motionsspåret i 

Bro och ge möjlighet till cykling i skogen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 6 maj 2019. 

  

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 6 maj 2019 09:16 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress  

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Hej! Motionsspåret i Bro som idag är 
3km vore trevligt om det blev lite 

längre samt att det skapades 
MTB/cyklingsspår -då skulle vi i 
Friluftsfrämjandet i Kungsängen-Bro 

kunna starta upp verksamhet för alla 
åldrar. Det är också bra för hela 
allmänheten att ha nära till sådana 

spår så man inte behöver åka till 
Ursvik för att springa/cykla skog t ex 
eller närkommunerna Järfälla/Enköping 

när det finns så vacker och utmanande 
natur på hemmaplan. Vore trevligt att 
se närmiljön på hemmaplan att 

utvecklas. Tillgängligheten av sånt kan 
också bidra till att fler (barnfamiljer) 
flyttar till kommunen, fler unga tar sig 

ut och motionerar ist för hitta på bus 
samt fler nyanlända får möjlighet att 
ta sig ut. En sån satsning med 

utemiljön kan bidra även till friskare, 
trevligare kommun och mindre 
brott/bus. Har tidigare lämnat förslag 

på bygge om en enkel 

 



na turparkourbana och utegym vid
Hällkana. Vore roligt att få se
utvecklingen inom kort. Mvh, 

(ekonom och på fritiden;
naturparkourledare och
ekonomiansvarig på Friluftsfrämjandet
samt ordförenade på OCD
(tvångssyndrom) - förening Stockholm)

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-05-28 KS 19/0320  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om förlängd tid för 
badbryggorna i Stigstorp 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 22 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om förlängd tid för 

badbryggorna i Stigstorp. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 22 maj 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och Fritidsnämnden 

 



Från:  
Skickat: den 22 maj 2019 09:49 
Till: Kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Hej! 
 
Jag skulle vilja att badbryggornas i och urtagningstid förlängs i Stigstorp, från månadsskiftet 
april-maj till november/december. 
Jag bor i Brunna och cyklar gärna ner och badar från tidigt till sent på säsongen. Jag skulle även 
gärna bada under vintern men förstår att det kanske inte är möjligt. 
Att gå i från stranden i Stigstorp är inte kul då botten är av vasst grus. 
 
mvh  

 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-17 KS 19/0253  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om järnstaket vid Bro station 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 13 april 2019 inkom ett medborgarförslag om att byta ut trästaketet. vid 

övergångsställena invid Bro station mot ett järnstaket som harmonierar med 

befintligt staket runt stationsbyggnaden 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019 

 Medborgarförslag den 13 april 2019. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 13 april 2019 07:29 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress  

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Byt ut trästaketet vid 
övergångsställerna invid Bro station 

mot ett järnstaket som harmonierar 
med befintligt staket runt 
stationsbyggnaden. 

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) 

Kommunen tjänstemän som beslutar 
om byggandet av övergångsställen 
saknar den fingertoppskänslighet som 

borde finnas för förändringar i miljön. 
Hur kan man sätta upp ett staket av 
inpregnerad virke vid 

övergångsställena vid Bro station. Där 
det i stället borde finnas ett staket av 
järn som harmonierar med staketet 

runt pendeltågsstationen. Detta får en 
att tänka på hur olika synsätt det finns 
inom kommunen på hur utveckla olika 

delar av kommunen mark. All 
ombyggnad borde genomsyras av ett 
estetiskt tänkande. Vid bro stations 

övergångsställen så saknades det helt 
och hållet. Det tycks alltid finnas tid att 
göra om i stället för att göra rätt från 

början. 

 



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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-17 KS 19/0311  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att anlägga en gångväg 
med belysning i Bro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångväg med 

belysning i Bro. Det gäller en gräsmatta mellan Fasanstigen, Råbyvägen och 

Trädvägen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 16 maj 2019. 

  

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 







 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-17 KS 19/0312  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att ordna belysning på 
gångväg mellan Lantmätarvägen och 
Snickarvägen i Bro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att ordna belysning på 

gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 16 maj 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Kanslistaben 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-04-23 KS 16/0326  

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag om obegränsad 
ledsagarservice 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om obegränsad 

ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska beviljas först efter en 

individuell bedömning samt att det kan strida mot likställighetsprincipen. 

Sammanfattning 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad 

ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett 

odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna 

serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att 

införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser 

förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som 

det gynnar den enskilde individen.  

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till 

socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska 

göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan 

komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den 

önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 

Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala 

tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt 

medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot 

likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019 

 Socialnämndens beslut den 24 maj 2018 § 63  

 Inkommet medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 

november 2016. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-04-23 KS 16/0326 

 
 

 

Ärendet 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad 

ledsagarservice till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige tog beslut 

den 30 november 2016 § 130 om att överlämna medborgarförslaget till 

Socialnämnden för yttrande. Socialnämnden blev tilldelade medborgarförslaget 

för yttrande den 15 december 2017. Den 24 maj 2018 § 63 yttrade sig 

Socialnämnden i frågan.  

Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett 

odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna 

serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. 

Förslagsställaren anser vidare att en enskild tjänstemans personliga inställning 

och åsikter kan påverka om den enskilde beviljas ledsagarservice i kommunen. 

Genom att införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i 

kommunen så anser förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska 

fördelar samtidigt som det gynnar den enskilde individen.  

Ledsagarservice är en insats som kan beviljas med stöd av såväl 

socialtjänstlagen (2001:453), som lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387). Insatsen syftar till att bryta den isolering som 

äldre och funktionshindrade kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att 

besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet. Ledsagning kan ej ges 

i hemmet, utan är knuten till aktiviteter ute i samhället. Socialnämndens 

insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom 

eller henne (3 kap. 5 § SoL). Det gäller även insatser som ges med stöd av LSS 

(6 § LSS). Det betyder att varje utredning ska genomsyras av respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet och att utredningsarbetet så långt 

möjligt ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. 

I förarbetena till SoL (prop. 2000/01:80 s. 91) anförs bland annat att en 

sammanvägning ska göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken 

insats som kan komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, 

kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den 

enskildes önskemål. Det finns således inte en obegränsad frihet för den 

enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader, vilket 

förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag. Att införa obegränsad 

ledsagarservice kan även strida mot likställighetsprincipen, 2 kap 2 § 

kommunallagen. Enligt denna princip så ska kommunen behandla sina 

medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för att inte göra det. Att endast 

ge fri ledsagning till vissa grupper innebär risk att likställighetsprincipen inte 

uppfylls. 

Vidare så framgår det i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 för 

handläggning och dokumentation av ärenden enligt SoL, LSS, LVU och LVM 

att ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och 

utvärdering av en beslutad insats. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-04-23 KS 16/0326 

 
 

 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

 

 

Karl Öhlander   

Tf. kommundirektör Sara Lauri  

 Kanslichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Socialnämndens beslut den 24 maj 2018 § 63 

2. Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130 

3. Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 november 2016. 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 27 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 75 Medborgarförslag om obegränsad 
ledsagarservice 

 Dnr KS 16/0326 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om obegränsad 

ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska beviljas först efter en 

individuell bedömning samt att det kan strida mot likställighetsprincipen. 

Sammanfattning 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad 

ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett 

odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna 

serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att 

införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser 

förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som 

det gynnar den enskilde individen.  

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till 

socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska 

göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan 

komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den 

önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 

Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala 

tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt 

medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot 

likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019 

 Socialnämndens beslut den 24 maj 2018 § 63  

 Inkommet medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 

november 2016. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om obegränsad 

ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska beviljas först efter en 

individuell bedömning samt att det kan strida mot likställighetsprincipen. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 28 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-24 

 

 

§ 63 Medborgarförslag om obegränsad 
ledsagarservice 

 Dnr SN 17/0156 

Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse  

Sammanfattning 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad 

ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett 

odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna 

serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att 

införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser 

förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som 

det gynnar den enskilde individen.  

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till 

socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska 

göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan 

komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den 

önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 

Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala 

tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt 

medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot 

likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 

 Bilaga - Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130 

 Bilaga – medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 

november 2016. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (37)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-11-30 

 

 

§ 130 Medborgarförslag om obegränsad 
ledsagarservice 

 Dnr KS 16/0326 

Beslut 

Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice överlämnas till 

Socialnämnden för yttrande. 

____________ 

Sammanfattning 

 inlämnade den 3 november 2016 ett medborgarförslag om 

införande av obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta 

kommuninnevånare som är i behov av den service insatsen. 

Kommunfullmäktige föreslås överlämna förslaget till Socialnämnden för 

yttrande. Socialnämndens yttrande kommer sedan att beslutas i 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag som inkom den 3 november 2016. 

Yttranden 

Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagställaren 

 Socialnämnden 

 











 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Kanslistaben 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-04-17 KS 18/0317  

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i 
Kungsängen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en 

utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar 

med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden. 

Sammanfattning 

Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en 

utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört 

talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att 

bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en 

simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19 

september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för 

fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många 

fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och 

vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna 

på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle 

även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser. 

Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng 

inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering 

om frågan blir aktuell i framtiden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019. 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-04-17 KS 18/0317 

 
 

 

Ärendet 

Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en 

utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört 

talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att 

bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en 

simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19 

september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Badstränder i kommunen 

Kommunen har många fina badstränder vilket innebär att utomhusbad finns 

tillgängligt för kommunmedlemmarna. Varje badsäsong kontrolleras 

badvattenkvaliteten vid kommunens åtta offentliga badplatser, Björknäs, 

Frölunda, Frölunda Grillplats, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön, Stigstorp och 

Vallbyvik. Vattenprovtagningen sker kontinuerligt under sommaren och 

därefter sker en bedömning efter varje provtagningstillfälle. Enligt Havs- och 

vattenmyndighetens senaste mätning som genomfördes den 27 juli 2018 

klassificerades två av kommunens allmänna bad som ”Bra kvalitet”. Övriga 

sex badplatser bedömdes som ”Utmärkt kvalitet”. Då kommunmedlemmarna 

har tillgång till badplatser som underhålls av kommunen med fina 

vattenkvaliteter finns inget större behov av att anlägga utomhusbassänger. 

Det är även så att majoriteten av kommunens allmänna badstränder ligger 

placerade i Kungsängen. 

 

Simhallen i Bro 

Det finns inte något beslut fattat kring att en utomhussimbassäng ska byggas i 

Bro, det finns inte heller någon utredning eller pågående utredning som visar 

att så är fallet. Enhetschefen för simhallen i Bro finner dock att om en 

utomhusbassäng skulle anläggas, bör den placeras vid simhallen i Bro då 

resurser och personal skulle kunna ordnas mer effektivt. 

Simhallen i Bro är stängd sex veckor under sommarsäsongen eftersom antalet 

besök och efterfrågan generellt är mycket låg under denna säsong. Fördelen är 

därför att personal från simhallen skulle kunna omplaceras till 

utomhusbassängen under denna period. Personal från simhallen är 

livräddningsutbildade och känner väl till risker och säkerhet som måste tas 

hänsyn till vid allmänna bad. Om en utomhusbassäng anläggs kommer det att 

finnas ett behov för ökad personalstyrka på simhallen, men det skulle 

effektiviseras och inte behövas anställas lika många som om bassängen skulle 

anläggas vid en annan plats. 

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-04-17 KS 18/0317 

 
 

 

En utomhusbassäng i anslutning till simhallen skulle även innebära att 

kostnader för underhåll skulle effektiviseras. Befintligt maskinrum och 

vattenreningssystem skulle kunna utnyttjas till båda anläggningarna vilket 

skulle sänka kostnaderna för projektet. Fördelar med att anlägga en 

utomhusbassäng vid Kungsängens IP skulle vara att energi mellan isbanan och 

utomhusbassängen skulle kunna återanvändas. Den kalla energin skulle kunna 

användas för att frysa isbanor och den varma energin skulle kunna användas 

vid uppvärmning av vatten i utomhusbassängen. Trots detta skulle förmodligen 

kostanden för projektet sänkas betydligt om den skulle placeras i anslutning till 

simhallen. 

 

Enhetschefen för simhallen i Bro är positiv till en utomhusbassäng men menar 

även att detta bör undersökas mer noggrant. Han menar att simhallen är i ett 

större behov av exempelvis en utbildningsbassäng, vilket är en bassäng med 

höj- och sänkbar botten, som kan användas av flera målgrupper bland annat 

simskola, rehab och motion. En utomhusbassäng skulle förmodligen bli 

användbar under tre månader om året medan en utbildningsbassäng har ett 

större användningsområde under resten av året. 

 

Analys 

Det finns en förståelse för att ett utomhusbad är önskvärt för 

kommunmedlemmarna. Det finns även anledningar till att en större utredning 

för en ny bassäng bör göras i framtiden då befolkningsantalet i Upplands-Bro 

ökar samt för att motivera projektet ekonomiskt. I nuläget finns dock inga 

planer på att anlägga en utomhusbassäng varken i Bro eller Kungsängen. Då 

kommunmedlemmarna har tillgång till lokala underhållna badstränder med bra 

vattenkvaliteter anses behovet av utomhusbad vara uppfyllt. Placeringen för en 

eventuell utomhusbassäng skulle även gynnas av närhet till simhallen för att 

kunna utnyttja simhallens resurser på ett mer effektivt sätt. Detta skulle även 

innebära att behörig och kompetent personal skulle finnas tillgänglig. 

Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng 

inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering 

om frågan blir aktuell i framtiden. 

Barnperspektiv 

Det finns en förståelse för att även barn önskar att utomhusbassänger ska 

anläggas, men i dagsläget finns många allmänna bad att tillgå med fina 

vattenkvaliteter. Skulle en utomhusbassäng i framtiden utredas kommer ett 

barnperspektiv att appliceras där bland annat säkerhetsaspekter och geografisk 

placering skulle tas i beaktning. 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-04-17 KS 18/0317 

 
 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Karl Öhlander  

Tf. Kommundirektör  

  

 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng vid idrottsplatsen i 

Kungsängen. 

2. Kultur- och fritidsnämndens beslut §23 2019-04-02 

3. Kommunfullmäktiges beslut §97, 2018-09-19. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 74 Medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i 
Kungsängen 

 Dnr KS 18/0317 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en 

utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar 

med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden. 

Reservation 

Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en 

utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört 

talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att 

bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en 

simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19 

september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för 

fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många 

fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och 

vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna 

på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle 

även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser. 

Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng 

inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering 

om frågan blir aktuell i framtiden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en 

utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar 

med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Åkare (V) föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (12)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-02 

 

 

§ 23 Remiss - Medborgarförslag om att 
bygga en utomhusbassäng vid 
idrottsplatsen i Kungsängen 

 Dnr KFN 18/0170 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en 

utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar 

med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden. 

Sammanfattning 

Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en 

utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört 

talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att 

bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en 

simhall till skillnad från Kungsängen.  Kommunfullmäktige valde den 19 

september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för 

fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många 

fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och 

vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna 

på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle 

även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser.  

Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng 

inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering 

om frågan blir aktuell i framtiden.   

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2019 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en 

utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar 

med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (12)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-02 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (18)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-09-19 

 

 

§ 97 Medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i 
Kungsängen 

 Dnr KS 18/0317 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en utomhusbassäng vid 

idrottsplatsen i Kungsängen.  

Beslutsunderlag 

Inkommet medborgarförslag daterat den 3 september 2018  
 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 Förslagslämnaren  

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Kanslistaben 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-03-18 KS 17/0173  

Kommunstyrelsen 
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Svar på Motion om ekodukter i Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter, 

praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars att överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i 

anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan - 

analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja 

passage för både djur- och växtliv. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 3 mars 2019 

 Motion från Liberalerna om ekodukter i Upplands-Bro kommun den 10 

maj 2017 

 Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 18 februari 2019 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Karl Öhlander  

Tf Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-03-18 KS 17/0173 

 
 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 3 mars 2019 

2. Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 18 februari 2019 

3. Motion från Liberalerna om ekodukter i Upplands-Bro kommun den 10 

maj 2017 

Beslut sänds till 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 



 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 66 Svar på Motion om ekodukter i 
Upplands-Bro 

 Dnr KS 17/0173 

Beslut 

Kommunstyrelsen avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter, 

praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars att överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i 

anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan - 

analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja 

passage för både djur- och växtliv. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 3 mars 2019 

 Motion från Liberalerna om ekodukter i Upplands-Bro kommun den 10 

maj 2017 

 Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 18 februari 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till: 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-03-07 

 

 

§ 11 Svar på motion om ekodukter i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0173 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 

eget till Kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter, 

praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i 

anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan - 

analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja 

passage för både djur- och växtliv.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2019 

 Motion (L) 2017-05-10 om ekodukter i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 

eget till Kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Martin Normark (L) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt kontorets 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 

 



 

  YTTRANDE 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum     
  2019-02-18     
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Motion om ekodukter i Upplands-Bro kommun 
Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att 
Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter, 
praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 

En ekodukt är en fysisk passage för att fauna (djurindivider inom ett område) 
ska kunna passera de barriärer som större vägar och järnvägar innebär i 
landskapet. En ekodukt kan beskrivas som "naturens väg" över infrastruktur 
som väg eller järnväg. 

I vår kommun så utgör främst Europaväg 18 (E18) och Mälarbanan större 
fysiska barriärer för djurlivet att kunna ta sig över. Någon mer detaljerad 
analys för var de primära barriäreffekterna inom kommunen finns saknas dock. 

Motionärerna föreslår att kommunen i samverkan med Trafikverket ska pröva 
möjligheter, praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 

Motionen lyfter också olika mål och vinster som kan uppnås genom 
anläggande av ekodukter samt att barriäreffekter beaktas redan i tidiga 
planskeden. Motionen lyfter som ett exempel på område med svaga samband – 
Görvälnkilen över E18.  

Vidare så pekar motionen på däggdjurens rörelsebehov och att barriäreffekter 
beaktas tidigt i planprocessen. Därför är fortsatt kartläggning viktigt för att 
förstå var dessa passager är lämpliga att anlägga. 

I kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 slås fast att – ”i takt med att 
markanvändningen intensifieras blir betydelsen av närrekreationsområden, 
parker och gröna kopplingar allt större. Det är viktigt att definiera och slå vakt 
om en tätortsnära grönstruktur som blir sammanhängande och bestående”. 

De regionala gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden 
med höga rekreations-, natur- och kulturvärden. De bildar en väv av grönska 
och vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger god tillgång till 
tätortsnära natur. De gröna kilarna knyter samman gröna värdekärnor.  

ÖP 2010 har mer specifikt pekat ut Görvälnkilen som ett stråk som behöver 
utvecklas och preciseras i riktning mot Enköping. Görvälnkilen innehåller flera 
svaga partier/samband som främst har sociala funktioner, med till exempel 
strandpromenader. De gröna svaga sambanden är smala partier i de 
sammanhängande gröna kilarna. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i 
separata delar. De gröna svaga sambandens funktioner bör stärkas och 
säkerställas. Ett sådant svagt samband utgör exempelvis kopplingen mellan 



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (3)  
2019-02-18   

 
 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och Lejondalssjöns naturreservat – där E18 
utgör en barriär mellan områden söder respektive norr om motorvägen. 

För Görvälnkilen finns flera översiktliga inventeringar och underlag som visar 
grönkilens värde både för naturvård och för rekreation och friluftsliv.  

ÖP 2010 pekar därutöver på behov av utförligare utredningar finns vid fortsatt 
planering och exploatering, särskilt söder om järnvägen och ner mot Mälaren i 
Bro. 

 
Bild 1 – Gröna kopplingar i Upplands-Bro kommun – utdrag från Fördjupad 
översiktsplan landsbygden FÖP 2016 

Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i 
anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan - 
analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja 
passage för både djur- och växtliv. 



 

Upplands-Bro kommun Datum   3 (3)  
2019-02-18   

 
 

Då medel saknas i budget - för fördjupade utredningar kring växt- och 
djurlivets rörlighet och passager och barriärer - under innevarande 
verksamhetsår så kommer behovet beaktas i kommande budgetprocess 2020. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Utredare 

Utvecklingsstaben 

   

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2019-03-18 KS 18/0080  

Kommunstyrelsen 
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Svar på Motion om giftermål med minderåriga 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Motionen om giftermål med minderåriga besvaras med denna 

tjänsteskrivelse. 

2. Socialnämnden i Upplands-Bro kommun ges i uppdrag att komplettera 

befintlig riktlinje för arbetet med barn och unga med ett avsnitt om 

barnäktenskap. 

Sammanfattning 

Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 27 februari 2018 

till Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ska införa tydliga riktlinjer 

och praxis som gör att gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska 

separeras från sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande 

barn. Samt att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap 

där minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs. 

Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig där förslag ges att 

Socialnämndens befintliga riktlinje för arbetet med barn och unga kompletteras 

med ett avsnitt om barnäktenskap. Socialkontoret är positiv till att kommunen 

ska arbeta förebyggande med ökad kunskap om barnäktenskap. 

Kommunledningskontoret föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

 Motion från Moderaterna om giftermål med minderåriga den 27 

februari 2018 

 Remissyttrande från Socialnämnden den 23 augusti 2018 

Ärendet 

Den 27 februari 2018 inkom en motion om giftermål med minderåriga ifrån 

Minna Ahokas, Moderaterna till Kommunfullmäktige. Motionsställaren 

hänvisar i sin motion till Migrationsverkets rapport ”Är du gift?” som redogör 

att 132 barn som sökte skydd i Sverige under 2015, ingick i ett äktenskap när 

de kom hit. En del utav dessa 132 var under 15 år.  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
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I motionen konstateras det att det idag saknas en handlingsplan, riktlinjer och 

praxis för hur kommunen ska ta hand om de barn i äktenskap som anländer till 

kommunen.  Motionsställaren anser att kommunen bör arbeta förebyggande för 

att barn under 18 år inte ska ingå äktenskap och för att den minderåriga parten 

vid händelse av giftermål, ska separeras från sin make/maka och betraktas, och 

utredas som ensamkommande barn. 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande två 

punkter:  

 att Upplands-Bro kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att 

gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från 

sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande barn 

 att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap där 

minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs. 

Från och med januari 2019 trädde en ny lag om förbud mot erkännande av 

utländska barnäktenskap (SFS 2018:1973). Förbudet innebär att äktenskap som 

ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige om någon av parterna var 

under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående (1 kap. 8a § 1 p. SFS 

2018:1973). 

Socialnämndens yttrande 

I Upplands-Bro kommuns är det barn- och ungdomsenheten som handhar 

ärenden med minderåriga som ingått äktenskap. Enheten har hitintills stött på 

väldigt få fall. Socialkontoret är medveten om den risksituation som ett 

barnäktenskap utgör och enheten följer den rådande lagstiftningen inom 

området och arbetar rättssäkert. 

Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barn som kommer till 

kommunen och som ingått ett äktenskap, görs som i alla ärenden på enheten, 

en omedelbar skyddsbedömning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. Vidare så 

görs ett ställningstagande om en utredning ska inledas eller inte. Det är av vikt 

att individuella hänsynstaganden görs i detta skede. Ett ärende där barnet är 

17,5 år och gift med en 18-åring kan handläggas och bedömas annorlunda än 

ett ärende där barnet är yngre och gift med någon betydligt äldre och/eller där 

det finns misstanke om tvångsäktenskap.  

Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barnäktenskap 

planeras, eller om det inkommer uppgifter som tyder på att ett barn ska giftas 

bort, tas detta emot som en orosanmälan. Även här görs en omedelbar 

skyddsbedömning. Här kan tvångsvård till skydd för barnet vara tillämpligt.  

Barn och ungdomsenheten arbetar enligt Socialnämndens riktlinje för arbete 

med barn och unga, SN 17/0144, samt enligt lokala rutiner. Riktlinjen revideras 

årligen i nämnden. Den nuvarande riktlinjen saknar direktiv på hur enheten ska 

arbeta med barnäktenskap. Socialkontoret anser att det är lämpligt att riktlinjen 

kompletteras med denna information. Socialkontoret anser inte att det behöver 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
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tas fram en specifik riktlinje för denna målgrupp, som förslagsställaren 

föreslår. Ett kompletterande avsnitt i befintlig riktlinje måste anses tillräckligt. 

Vidare så bör även enhetens lokala rutin revideras utifrån riktlinjen.   

Socialkontoret är positivt inställd till att kommunen ska arbeta förebyggande 

för att förhindra giftermål med minderåriga i kommunen. Kontoret anser dock 

att faktiska åtgärder annat än ökad kunskap inom ämnet är svåra att genomföra. 

Ökad kunskap bör ske inom fler verksamheter utöver barn- och 

ungdomsenheten och socialkontoret. Även utbildningskontoret med till 

exempel skola och förskola samt kultur-och fritidskontoret bör inkluderas i 

dessa kunskapssatsningar.  

(Socialnämndens yttrande i sin helhet som bilaga till denna tjänsteskrivelse.) 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Mot bakgrund av vad som anförts i Socialnämndens yttrande anser 

Kommunledningskontoret att kommunens riktlinje för arbetet med barn och 

unga med fördel kan kompletteras med ett avsnitt om barnäktenskap. 

Lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2019 medför ett totalt förbud 

mot barnäktenskap, till skillnad från tidigare lagstiftning där barnäktenskap i 

vissa fall kunde erkännas utifrån vissa undantag. Denna lagändring innebär ett 

utökat skydd för minderåriga men ställer också ökat krav på kommunen att ha 

god kännedom om hur arbetet ska gå till vid misstanke om barnäktenskap. 

Kommunledningskontoret anser att en komplettering i Socialnämndens 

riktlinje för arbetet med barn och unga svarar mot detta behov. 

Barnperspektiv 

Det är av vikt att Upplands-Bro kommun arbetar förebyggande för att förhindra 

giftermål med minderåriga som ett led för att uppnå FN:s utvecklingsmål att 

stoppa barnäktenskap. Minderåriga som redan ingått giftermål ska individuellt 

och rättssäkert utredas och informeras om sina rättigheter.   

 

 

Karl Öhlander  

Tf. kommundirektör  

Bilagor 

1. Motion från Moderaterna om giftermål med minderåriga den 27 februari 

2018 

2. Remissyttrande från Socialnämnden den 23 augusti 2018 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 
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§ 68 Svar på Motion om giftermål med 
minderåriga 

 Dnr KS 18/0080 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Motionen om giftermål med minderåriga besvaras med denna 

tjänsteskrivelse. 

2. Socialnämnden i Upplands-Bro kommun ges i uppdrag att komplettera 

befintlig riktlinje för arbetet med barn och unga med ett avsnitt om 

barnäktenskap. 

Sammanfattning 

Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 27 februari 2018 

till Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ska införa tydliga riktlinjer 

och praxis som gör att gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska 

separeras från sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande 

barn. Samt att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap 

där minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs. 

Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig där förslag ges att 

Socialnämndens befintliga riktlinje för arbetet med barn och unga kompletteras 

med ett avsnitt om barnäktenskap. Socialkontoret är positiv till att kommunen 

ska arbeta förebyggande med ökad kunskap om barnäktenskap. 

Kommunledningskontoret föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

 Motion från Moderaterna om giftermål med minderåriga den 27 

februari 2018 

 Remissyttrande från Socialnämnden den 23 augusti 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Motionen om giftermål med minderåriga besvaras med denna 

tjänsteskrivelse. 

2. Socialnämnden i Upplands-Bro kommun ges i uppdrag att komplettera 

befintlig riktlinje för arbetet med barn och unga med ett avsnitt om 

barnäktenskap. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-05-08 SN 18/0054  

Socialnämnden 
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Remissyttrande - motion om giftermål med 
minderåriga  

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på motion om 

giftermål med minderåriga. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Den 27 februari 2018 inkom en motion om giftermål med minderåriga ifrån 

Minna Aholas, Moderaterna till Kommunfullmäktige. Motionsställaren 

efterfrågar en handlingsplan, riktlinje och praxis för hur kommunen ska ta hand 

om de barn i äktenskap som anländer till kommunen. Motionsställaren anser att 

kommunen även bör arbeta förebyggande mot att barn under 18 år inte ska ingå 

äktenskap och för att den minderåriga parten vid händelse av giftermål, ska 

separeras från sin make/maka och betraktas, och utredas som ensamkommande 

barn. 

Socialkontoret föreslår att Socialnämndens befintliga riktlinje för arbetet med 

barn och unga ska kompletteras med ett avsnitt om barnäktenskap. 

Socialkontoret är även positiv till att kommunen ska arbeta förebyggande med 

ökad kunskap om barnäktenskap, det förebyggande arbetet ska vara 

kontorsövergripande.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 juli 2018 

 Bilaga - Motion om giftermål med minderåriga, Minna Ahokas, 

Moderaterna 

Ärendet 

Den 27 februari 2018 inkom en motion om giftermål med minderåriga ifrån 

Minna Ahokas, Moderaterna till Kommunfullmäktige. Motionsställaren 

hänvisar i sin motion till Migrationsverkets rapport ”Är du gift?” som redogör 

att 132 barn som sökte skydd i Sverige under 2015, ingick i ett äktenskap när 

de kom hit. En del utav dessa 132 var under 15 år.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-07-20 SN 18/0054 

 
 

I motionen konstateras det att det idag saknas en handlingsplan, riktlinjer och 

praxis för hur kommunen ska ta hand om de barn i äktenskap som anländer till 

kommunen.  Motionsställaren anser att kommunen bör arbeta förebyggande för 

att barn under 18 år inte ska ingå äktenskap och för att den minderåriga parten 

vid händelse av giftermål, ska separeras från sin make/maka och betraktas, och 

utredas som ensamkommande barn. 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 att Upplands-Bro kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att 

gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från 

sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande barn 

 att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap där 

minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs. 

Socialnämnden har fått ta del utav motion om giftermål med minderåriga för 

yttrande ifrån Kommunfullmäktige.  

Socialkontorets synpunkter 

Regeringen tillsatte under 2017 en utredning för att förhindra att utländska 

barnäktenskap kan erkännas i Sverige, idag kan dessa barnäktenskap erkännas 

utifrån vissa undantag i lagstiftningen. 

Avsikten med utredningen är att införa ett förbud mot barnäktenskap som 

gäller oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte 

sig och oavsett hur gamla parterna är när frågan om erkännande prövas. 

Undantag från förbudet ska aldrig kunna ske. Uppdraget ska slutredovisas 

senast den 1 september 2018 och lagändringen föreslås träda i kraft från och 

med den 1 januari 2019, förutsatt att den röstas igenom i Riksdagen. 

I Upplands-Bro kommuns är det barn- och ungdomsenheten som handhar 

ärenden med minderåriga som ingått äktenskap. Enheten har hitintills stött på 

väldigt få fall. Socialkontoret är medveten om den risksituation som ett 

barnäktenskap utgör och att detta innebär att socialsekreterarna gör noggranna 

och omsorgsfulla skyddsbedömningar, utredningar och uppföljningar som är 

grundade på hur det enskilda barnet påverkas av att leva i äktenskap. Enheten 

följer den rådande lagstiftningen inom området och arbetar rättssäkert. 

Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barn som kommer till 

kommunen och som ingått ett äktenskap, görs som i alla ärenden på enheten, 

en omedelbar skyddsbedömning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. En 

omedelbar skyddsbedömning innebär att socialsekreteraren gör en bedömning 

samma dag eller dagen efter om barnet är i behov utav omedelbart skydd.  

Vidare så görs ett ställningstagande om en utredning ska inledas eller inte. Det 

är av vikt att individuella hänsynstaganden görs i detta skede. Ett ärende där 

barnet är 17,5 år och gift med en 18-åring kan handläggas och bedömas 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-07-20 SN 18/0054 

 
 

annorlunda än ett ärende där barnet är yngre och gift med någon betydligt äldre 

och/eller där det finns misstanke om tvångsäktenskap.  

Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barnäktenskap 

planeras, eller om det inkommer uppgifter som tyder på att ett barn ska giftas 

bort, tas detta emot som en orosanmälan. Även här görs en omedelbar 

skyddsbedömning. Här kan tvångsvård till skydd för barnet vara tillämpligt.  

Barn och ungdomsenheten arbetar enligt Socialnämndens riktlinje för arbete 

med barn och unga, SN 17/0144, samt enligt lokala rutiner. Riktlinjen revideras 

årligen i nämnden. Den nuvarande riktlinjen saknar direktiv på hur enheten ska 

arbeta med barnäktenskap. Socialkontoret anser att det är lämpligt att riktlinjen 

kompletteras med denna information.  

Hänsyn ska tas i fall det blir en lagändring gällande giftermål med minderåriga 

under nästa år och revidering bör ske efter denna lagändring. Socialkontoret 

anser att det inte behöver tas fram en specifik riktlinje för denna målgrupp, som 

förslagsställaren föreslår. Vidare så bör även enhetens lokala rutin revideras 

utifrån riktlinjen.   

Socialkontoret är positivt inställd till att kommunen ska arbeta förebyggande 

för att förhindra giftermål med minderåriga i kommunen. Kontoret anser dock 

att faktiska åtgärder annat än ökad kunskap inom ämnet är svåra att genomföra. 

Ökad kunskap bör ske inom fler verksamheter utöver barn- och 

ungdomsenheten och socialkontoret. Även utbildningskontoret med till 

exempel skola och förskola samt kultur-och fritidskontoret bör inkluderas i 

dessa kunskapssatsningar.  

Barnperspektiv 

Det är av vikt att Upplands-Bro kommun arbetar förebyggande för att förhindra 

giftermål med minderåriga som ett led för att uppnå FN:s utvecklingsmål att 

stoppa barnäktenskap. Minderåriga som redan ingått giftermål ska individuellt 

och rättssäkert utredas och informeras om sina rättigheter.   

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

Bilagor 

1. Motion om giftermål med minderåriga, Minna Ahokas, Moderaterna 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 



 
 

 

 

 

Motion om giftermål med minderåriga 

Enligt en utredning utförd av Migrationsverket uppges antalet barn i äktenskap som sökt 
skydd i Sverige uppgå till 132 barn under 2015, en del av dem under 15 år och 
Migrationsverket befarar att mörkertalet är mycket stort. Ett av FN:s utvecklingsmål är att 
stoppa barnäktenskap för att förhindra att barn blir nekade sin barndom men också för att 
skydda barn från de hälsorisker och det förtryck som förknippas med barnäktenskap.  
 
Det Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld, könsstympning, och 
barn/tvångsäktenskap anser också att information om gifta barn behöver belysas även 
bakgrunden till och konsekvenserna av barnäktenskap eftersom det är ett faktum att det 
kommer ensamkommande gifta barn till Sverige. Barnen saknar även kunskap om det nya 
landet de kommer till, både om vilka rättigheter de har och om de olika myndigheternas 
ansvar och arbete för barn och unga. Det finns också flickor och pojkar som reser från 
Sverige och gifts bort mot sin vilja i sina hemländer och för att motverka detta behövs det 
information till barn och föräldrar, kunskap bland alla de som arbetar med barn, unga och 
förebyggande insatser. 

Upplands-Bro kommun saknar idag en handlingsplan, riktlinjer och praxis för hur kommunen 
ska ta omhand de barn i äktenskap som anländer till kommunen. Migrationsverkets riktlinjer 
är att minderåriga gifta barn inte längre ska utredas tillsammans med sin make/maka utan 
ska betraktas som ensamkommande barn och att barnets välbefinnande ska sättas först. 
Upplands-Bro kommun bör därför arbeta förebyggande mot att barn under 18 år inte ska 
ingå äktenskap och för att den minderåriga parten vid händelse av giftermål, ska separeras 
från sin make/maka och betraktas, och utredas som ensamkommande barn.  
 

 
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att Upplands-Bro kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga 
barn som anländer till kommunen ska separeras från sin partner, utredas och erhålla status 
som ensamkommande barn 

att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap där minderåriga utgör 
minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs. 

 

Minna Ahokas (M) 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Kanslistaben 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-05-15 KS 15/0785  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion - Nystart för brunna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03 

föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog 

med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för 

Brunna. 

Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete 

för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds 

boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.  

Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till 

Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna 

så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska 

nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan. 

Samhällsbyggnadsutskottet valde att istället bifalla motionen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 7 mars 2019 

 Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag 

Viby 19:3 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till 

preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-03-18 KS 15/0785 

 
 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Karl Öhlander  

Tf Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 7 mars 2019 

2. Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 20 februari 2019 

3. Motion från Liberalerna -Nystart för Brunna den 3 juni 2015 

Beslut sänds till 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 



 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 67 Svar på motion - Nystart för brunna 
 Dnr KS 15/0785 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03 

föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog 

med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för 

Brunna. 

Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete 

för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds 

boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.  

Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till 

Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna 

så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska 

nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan. 

Samhällsbyggnadsutskottet valde att istället bifalla motionen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 7 mars 2019 

 Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag 

Viby 19:3 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till 

preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Bifalla motionen. 

Beslutet skickas till: 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 11 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-03-07 

 

 

§ 12 Svar på Motion - Nystart för Brunna 
 Dnr KS 15/0785 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet bifaller motionen. 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), och Sven-Inge Nylund (S) deltar 

ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03 

föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog 

med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för 

Brunna. 

Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete 

för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds 

boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.  

Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till 

Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna 

så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska 

nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019 

 Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag 

Viby 19:3 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till 

preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 

eget till Kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Martin Normark (L) yrkar bifall till motionen. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-03-07 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt kontorets 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 

 



 

  YTTRANDE 1 (1)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum     
  2019-02-20     
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Svar på Motion – Nystart för Brunna 
Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03 
föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog 
med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för 
Brunna. 
Motionen pekar på en rad åtgärder som skulle kunna bidra till utveckling av 
Brunna, exempelvis planarbete kring f.d. Coop, gång- och cykelvägen från 
Kungsängens IP, ny lekplats, åtgärder utmed Granhammarsvägen med mera. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-11 att påbörja ett planarbete gällande 
fastigheten Viby 19:3 (f.d Coop) i syfte att utveckla område utveckla platsen 
till ett område med en mer blandad bebyggelse än idag inklusive service och 
skola. Planarbetet pågår för närvarande med inriktning på att lyfta ett förslag 
till samråd under kvartal 2019. I planprocessen har kommunen i samverkan 
med fastighetsägaren genomfört dialogmöten vid Kungsfesten 2018 samt 
medborgarenkät i syfte att fånga upp synpunkter inför det fortsatta planarbetet. 
Granhammarsvägen är föremål för upprustning vad gäller gång- och 
cykelvägen från Brunna ner till Norrbodarondellen som en del i utbyggnaden 
av Norrboda-Brunna. Två cirkulationsplatser kommer också att anläggas i 
anslutning till av- och påfartsramperna till E18.  
Samhällsbyggnadskontoret har sedan den 2013-09-25, §123, i uppdrag att 
upprätta en fördjupad översiktsplan för delar av Kungsängens tätort. 
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2017-05-31, §49 att precisera direktivet 
för uppdraget genom att avgränsningen utökades till att gälla hela Kungsängens 
tätort enligt översiktsplanens tätortsavgränsning. Utökningen innebar då att 
även Brunna nu inkluderas i arbetet med fördjupad översiktsplan. Ett 
samrådsförslag kommer beslutas under kvartal 3 2019 där också informations- 
och dialogmöten planeras under samrådstiden. 
Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete 
för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds 
boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.  
Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till 
Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna 
så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen enligt motionen överlämnas 
till tekniska nämnden för fortsatt beredning och prioritering i kommande 
verksamhetsplan. 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Roger Sundholm 

Ekonomichef 

Ekonomistaben 

   

Roger.Sundholm@upplands-bro.se 

2019-05-16 KS 19/0007  

Kommunstyrelsen 
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Delårsbokslut januari till april 2019 med 
helårsprognos för 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser 

över nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  

Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,6 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat överskott på 49,2 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom Bygg- 

och miljönämnden 1,1 mnkr, gymnasie- och arbetslivsnämnden 4,3 mnkr, 

Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr, Tekniska nämnden skattefinansierat 1,8 

mnkr och ekonomiskt bistånd 2,8 mnkr.  

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 29,5 

mnkr. Det är 19,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019. 

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 42,6 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat överskott på 49,2 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom Bygg- 
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och miljönämnden 1,1 mnkr, gymnasie- och arbetslivsnämnden 4,3 mnkr, 

Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr, Tekniska nämnden skattefinansierat 1,8 

mnkr och ekonomiskt bistånd 2,8 mnkr.  

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 29,5 

mnkr. Det är 19,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mnkr. 

Den senaste prognosen för skatter och statsbidrag visar 8,7 mnkr bättre utfall 

än budgeterat. Intäkterna för tomträttsförsäljningen beräknas bli enligt budget. 

Totalt beräknas Kommunstyrelsen redovisa ett överskott med 37,7mnkr till 

följd av markförsäljning inom exploateringsverksamheten. Tas dessa intäkter 

bort redovisar Kommunstyrelsen ett underskott på 18,3 mnkr. Samtliga 

nämnder prognosticerar ett underskott på årsbasis, vilket är en allvarlig signal 

om att åtgärder behöver vidtas. Inte minst i beaktande av det mindre 

ekonomiska utrymmet för 2020. 

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 0,1 

mnkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos med ett överskott på 19,8 

mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än budgeterat resultat. Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB lämnar en helårsprognos på 1,2 mnkr, vilket är 1 mnkr 

bättre än budgeterat resultat. 

Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visare ett resultat på 0,1 mnkr.  

Kommunen äger 51 % av bolaget. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.  

 

 

Karl Öhlander  

Tf Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 
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§ 81 Delårsbokslut januari till april 2019 med 
helårsprognos för 2019 

 Dnr KS 19/0007 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns. 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan 

(S) deltar ej i beslutet. 

Kerstin Åkare (V) deltar ej i beslutet. 

Anna Norberg (MP) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser 

över nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  

Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,6 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat överskott på 49,2 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom Bygg- 

och miljönämnden 1,1 mnkr, gymnasie- och arbetslivsnämnden 4,3 mnkr, 

Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr, Tekniska nämnden skattefinansierat 1,8 

mnkr och ekonomiskt bistånd 2,8 mnkr.  

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 29,5 

mnkr. Det är 19,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns. 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning 
I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige ska ske. Den första uppföljningen omfattar perioden 1 januari till 
och med 30 april 2019. Redovisningsprinciperna är de samma i delårsbokslutet som 
används vid årsbokslutet. Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse 
med årsbokslutet och endast väsentliga periodiseringar och avstämningar har 
genomförts. 

I delårsbokslutet redovisas helårsprognoser på övergripande kommunnivå och per 
nämnd. I delårsbokslutet redovisas uppgift om respektive koncernbolags resultat för 
perioden januari - april samt en helårsprognos för respektive bolag. Årets första 
delårsbokslut innehåller inte en sammanställd resultat- och balansräkning för koncernen. 
Belopp i parantes avser motsvarande period 2018. 

1.2 Nyckeltal 
Nyckeltal 201904 201804 201704 201604 

Folkmängd 30 april (enligt 
kommuninvånarregistret) 

29 027 28 211  27 103   26 037  

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

Landstingsskatt, kr 12 :08 12 :08 12:08 12 08 

Resultat tkr 42 582 12 891  32 302   -49  

Resultat kr per invånare 1 467,0 456,9  1 191,8   -1,9  

Verksamhetens nettokostnad, tkr 500 513 484 868  439 651   435 786  

Verksamhetens nettokostnad kr per 
invånare 

17 243 17 187  16 221   16 737  

Nettokostnadernas andel av skatter 
och utjämning 

92,8 97,4  100,1   100,2  

Balansomslutning tkr 1 614 385 1 365 756  1 445 539   1 378 556  

Eget kapital, tkr 885 475 748 118  723 405   657 520  

Eget kapital kr per invånare 30 505 26 518  26 690   25 253  

Soliditet % 54,8 54,7  50,0   47,7  

Nettoinvesteringar, mnkr 48,6 4,3  94,0   12,2  

1.3 Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka.  Första kvartalet 2019 ökade 
befolkningen med 156 personer till 28 912 personer. Sedan 1 april 2018 är ökningen 
781 (1 140) personer, vilket motsvarar 2,8%. Befolkningsökningen för första kvartalet 
utgörs av ett födelseöverskott på 24 personer och ett positivt flyttningsnetto på  118 
personer samt en justeringspost från föregående år på 14 personer som redovisas i år. 
Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till flyttningsnettot. 
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1.4 Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 42,6 mnkr ( 12,9 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 48,4 mnkr. Inga 
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning med 2,9 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott 
jämfört med budget på 49,2 mnkr. 

Kommunen har erhållit utdelning och ränta från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 
Finansnettot är 3,6 mnkr i delåret. 

  

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2019 uppgår finansieringen till 1 609,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomst- 
och kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I  helårsprognos beräknas dessa intäkter 
uppgå till 1 618,5 mnkr vid årets slut. Det innebär en ökning av de beräknade intäkterna 
med 8,7 mnkr. De ökade intäkterna beror till största del på ökat regleringsbidrag, 
inkomst- och kostnadsutjämning. 

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 92,8 % (97,4 %) per april 2019. 

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 44 600 tkr för årets första fyra månader. 
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Kommunallagens balanskrav 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 201904 201812 201712 201612 201512 

Resultat enligt resultaträkningen 42 582 107 666 44 124 33 534 2 971 

Avgår realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgång -70 -6 602 -1 077 -614 -2 024 

Årets resultat efter balanskravsjustering 42 512 101 064 43 047 32 921 947 

Avgår reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv (RUR)      

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
(RUR)      

Uttag från sociala investeringsfonden 2 088 1 352 3 026 2 637 2 043 

Insättning till social investeringsfond  -15 000 -12 000 -10 000  

Balanskravresultat 44 600 87 416 34 073 25 558 2 990 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 73 690 73 690 73 690 73 690 73 690 

Ackumulerad social investeringsfond 35 854 37 941 24 294 15 320 7 957 

Resultatutjämningsreserv 

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I 
och med kommunens tidigare överskott finns 73,7 mnkr reserverade i 
resultatutjämningsreserven, RUR. 

I och med att skatteunderlagsutvecklingen för 2019 visar att vi inte befinner oss i en 
lågkonjunktur så kommer inte medel från resultatutjämningsreserven att användas. 

Social investeringsfond 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande 
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda 
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja 
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap 
bland kommuninvånarna. 

Hittills i år har 2 088 tkr använts från fonden. 
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1 .6 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 i helårsprognosen visar på en överskottsnivå på 1,85%.

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 för avsikt att använda något ur resultatutjämningsreserven under 2019. Reserven uppgår till 73,7
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 planp erioden

Kommentar

Kommunen har externa lån på 75 mnkr varav ett lån på 20 mnkr löper med rörlig 3 månaders ränta och 55 mnkr med
fast ränta till juni 2019.

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 om än i lägre takt och för först a kvartalet
har befolkningen ökat med x 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 redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budg et på 5,6 mnkr. Resultatet exklusive försäljning av
tomträtter och exploateringsintäkter är dock ett underskott på 50,4 mnkr. Samtliga nämnder prognosticerar ett
underskott på helåret.

1 .7 Finansiell ställning och kassaflöde

Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 197 mnkr (1 014,7 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 26 mnkr (26,7 mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.

Likviditet

Kommunens likviditet är god och har ökat med 94,1 mnkr sedan april 2018. Bank - och
kassatillgodohavanden uppgår till 209,5 mnkr (115,4 mnkr) per den sista april.

Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den
sista april utnyt tjades ingen kredit.
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Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 75 mnkr (75 mnkr). Lånen är upptagna genom 
Handelsbanken 55 mnkr och Kommuninvest 20 mnkr. 

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 175,5 mnkr (157,8 mnkr) inklusive löneskatt per sista 
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till 
och med april 10,7 mnkr (10,3 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 intjänande och redovisas som 
kortfristig skuld. Vid delårsbokslutet är 14,7 mnkr (13,7 mnkr) för PV-valet inklusive 
löneskatt avsatta i redovisningen. Kostnaden enligt prognosen för 2019 är 44,2 mnkr till 
PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars 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. 

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 2 339,6 mnkr (1 846,2 mnkr). 

Soliditet 

Kommunens balansomslutning är 1 614,4 mnkr (1 365,8 mnkr). Det egna kapitalet 
uppgår till 885,5 mnkr (748,1 mnkr), vilket innebär en soliditet på 54,9 % (54,8 %). 
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 48,6 mnkr (4,3 mnkr) för årets första 4 månader. 14,7 
mnkr avser vattenledning (Sigtunaledningen). Avskrivningarna uppgår till 20,2 mnkr 
(19,7 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. 
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Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 117 tkr, 180 tkr sämre än 
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB är 5 837 respektive 234 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 91 tkr högre än budgeterat 
resultat. 

 

Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens 
Intressenter, AB Vårljus, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

Bolagens resultat och prognos efter finansiella 
poster, tkr 

Budget 2019 
Resultat jan-

apr 
Helårsprognos 

Upplands-Bro Kommunföretag AB 63 -93 -117 

AB Upplands-Brohus 14 003 1 101 19 840 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 961 976 1 195 

Österhöjdens garage AB 46 0 137 
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2 Helårsprognos 

2.1 Resultatprognos 

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 19,8 mnkr 
bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat 
överskott på 5,9 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 3 mnkr och försäljning av 
mark inom exploateringsverksamheten med 56 mnkr. Av nämnderna beräknas samtliga 
nämnder redovisa ett underskott, vilket är en stor resultatförsämring jämfört med helåret 
2018. Semesterlöneskulden beräknas bli 2 mnkr mer än budget. Samtidigt så beräknas 
finansnettot bli 2 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest. 
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 8,7 mnkr bättre än 
budget till följd av fler invånare än beräknat den 1 november 2018. 

Mnkr Budget 
Helårsprogno

s 
Budgetavvike

lse 

Verksamhetens intäkter 398,3 439,7 41,4 

Verksamhetens kostnader -1 945,8 -1 970,7 -24,9 

Avskrivningar -52,7 -60,1 -7,4 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 600,1 -1 591,1 9,0 

Skatteintäkter 1 220,0 1 215,3 -4,7 

Statsbidrag och utjämning 389,8 403,2 13,4 

Finansnetto  2,0 2,0 

SKATTER, BIDRAG + FINANSNETTO 1 609,8 1 620,5 10,7 

    

ÅRETS RESULTAT 9,7 29,5 19,8 

  

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Samhällsbyggnadskontoret (KS) 41 369   

Finansiering 10 745   

Kommungemensam 3 484   

Äldre- och omsorgsnämnden -400   

Kultur- och Fritidsnämnden -517   

Bygg- och miljönämnden -1 000   

Kommunledningskontoret -3 700   

Ekonomiskt bistånd -5 000   

Utbildningsnämnden -5 000   

Tekniska nämnden -5 200   

Socialnämnden -5 450   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden -9 482   

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr 19 849   
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2.3 Prognos för nämnderna 

2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

  

(tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto 

Revision 1 165  1 165  0 0 0 

Kommunledningskontoret 182 917 47 878 185 917 47 178 -3 000 -700 -3 700 

Samhällsbyggnadskontoret 27 431 19 963 27 500 61 400 -69 41 437 41 369 

Försäljning tomträtter 275 3 665 275 3 665 0 0 0 

Kommunstyrelsen 210 624 71 506 213 692 112 243 -3 068 40 737 37 669 

Bygg- och miljönämnden 18 353 12 804 18 653 12 104 -300 -700 -1 000 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 262 803 75 129 278 063 80 907 -15 260 5 778 -9 482 

Kultur och Fritidsnämnden 93 602 7 325 94 119 7 325 -517 0 -517 

Socialnämnden 314 565 106 635 274 934 61 554 39 631 -45 081 -5 450 

Ekonomiskt bistånd 15 820 200 20 740 120 -4 920 -80 -5 000 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 63 232 7 500 66 923 5 991 -3 691 -1 509 -5 200 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 51 000 51 000 51 000 51 000 0 0 0 

Avfallsverksamhet 31 000 31 000 31 000 31 000 0 0 0 

Tekniska nämnden 145 232 89 500 148 923 87 991 -3 691 -1 509 -5 200 

Utbildningsnämnden 1 295 201 623 140 1 307 201 630 140 -12 000 7 000 -5 000 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 267 945 61 953 234 230 27 838 33 715 -34 115 -400 

Summa Nämnder 2 625 310 1 048 192 2 591 720 1 020 222 33 590 -27 970 5 620 

Internränta  3 516  9 000 0 5 484 5 484 

Pensionskostnader 26 500  26 500  0 0 0 

Semesterlöneskuld m.m.   2 000  -2 000 0 -2 000 

Summa kommungemensam 26 500 3 516 28 500 9 000 -2 000 5 484 3 484 

Driftredovisning kommunen 2 651 810 1 051 708 2 620 220 1 029 222 31 590 -22 486 9 104 

Skatteintäkter och bidrag 17 100 1 626 900 17 839 1 636 384 -739 9 484 8 745 

Finansnetto 8 000 8 000 8 000 10 000 0 2 000 2 000 

Summa finansiering 25 100 1 634 900 25 839 1 646 384 -739 11 484 10 745 

Totalt 2 676 910 2 686 608 2 646 059 2 675 606 30 851 -11 002 19 849 

Resultat  9 698  29 547   19 849 
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2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

Totalt alla nämnder Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 Prognos 2019 Budget 2019 

Kvar av 
projektbudget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Kommunledningskontoret 32 350 9 888 7 651 22 462 22 462 

Samhällsbyggnadskontoret 200 -657 6 061 182  

Kommunstyrelsen 32 550 9 231 13 712 22 644 14 811 

Bygg- och miljönämnden 2 041 978 1 063 1 063 0 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 1 500  1 500 1 500 0 

Kultur- och 
fritidsnämnden 137 016 35 633 66 162 101 383 35 221 

Socialnämnden 150  150 150 0 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 59 203 20 642 38 561 38 561 0 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 3 497 999 2 498 2 498 0 

Avfallsverksamhet 452 366 88 149 359 330 359 330 0 

Tekniska nämnden 515 066 109 790 400 389 400 389 0 

Utbildningsnämnden 10 657  10 657 10 657 0 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 2 355 68 2 287 2 287 0 

Summa Nämnder   495 920 540 073 50 032 
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3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna  

(tkr) Budget 201904 Redovisat 201904 Budgetavvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Revision 388  116  273 0 273 326 

Kommunlednings-
kontoret 63 330 15 959 63 675 16 383 -345 424 79 6 782 

Samhällsbyggnads-
kontoret 8 918 6 654 8 998 53 115 -80 46 460 46 380 15 239 

Försäljning tomträtter 92 1 222  362 92 -859 -768 -293 

Kommunstyrelsen 72 340 23 835 72 673 69 860 -333 46 025 45 692 21 728 

Bygg- och 
miljönämnden 6 195 4 268 6 077 3 031 118 -1 237 -1 120 -1 972 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 125 401 61 139 131 763 63 209 -6 362 2 070 -4 292 -825 

Kultur- och 
fritidsnämnden 31 902 2 442 33 493 3 311 -1 591 869 -722 3 654 

Socialnämnden 104 744 35 545 100 971 35 827 3 773 282 4 055 11 795 

Ekonomiskt bistånd 5 273 67 8 079 56 -2 806 -11 -2 817 -18 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 22 316 2 497 24 477 2 872 -2 161 375 -1 786 -2 054 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 16 866 17 000 18 538 17 963 -1 672 963 -709 -144 

Avfallsverksamhet 10 296 10 349 7 860 14 685 2 436 4 336 6 772 5 487 

Tekniska nämnden 49 479 29 846 50 876 35 520 -1 397 5 674 4 277 3 289 

Utbildningsnämnden 445 497 207 713 456 990 219 308 -11 493 11 595 102 -674 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 86 155 20 484 82 963 21 064 3 192 580 3 772  

Summa Nämnder 927 374 385 339 944 001 451 185 -16 627 65 846 49 219 37 303 

Internränta  1 173  3 313  2 140 2 140 584 

Pensionskostnader m.m. 9 275  8 916  360  360 -811 

Summa kommun -
gemensam 9 275 1 173 8 916 3 313 360 2 140 2 499 -227 

Driftredovisn. 
kommunen 936 649 386 512 952 916 454 498 -16 267 67 986 51 718 37 076 

Skatteintäkter och 
bidrag 5 700 542 300  539 506 5 700 -2 795 2 906 -4 548 

Finansnetto 2 667 4 000 2 530 6 113 137 2 113 2 250 -897 

Summa finansiering 8 367 546 300 2 530 545 618 5 837 -682 5 155 -5 445 

Totalt 945 016 932 812 955 446 
1 000 11

6 -10 430 67 304 56 873 31 631 

Resultat  -12 204  44 670   56 873 31 631 

Social investeringsfond 22 138  2 088      

Resultat enligt 
resultaträkningen  -34 342  42 582     
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3.2 Resultaträkning 

  

Tkr 201904 201804 

Verksamhetens intäkter 196 449 154 623 

Jämförelsestörande intäkter:   

Försäljning mark exploatering 48 440 12 808 

Försäljning övrig mark  7 679 

Verksamhetens kostnader -676 730 -619 813 

Jämförelsestörande kostnader:   

Bokfört värde försäljning mark exploatering -460  

Bokfört värde försäljning övrig mark  -1 077 

Avskrivningar -20 231 -19 678 

Verksamhetens nettokostnader -500 513 -484 868 

Skatteintäkter 405 106 385 910 

Generella statsbidrag och utjämning 134 400 111 809 

Finansiella intäkter 6 174 2 077 

Finansiella kostnader -2 584 -2 037 

Resultat före extraordinära poster 543 095 497 759 

Extraordinära poster   

Årets resultat 42 582 12 891 
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3.3 Balansräkning 

  

Tkr 201904 201804 

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 6 710 7 772 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 6 710 7 772 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 086 815 912 754 

Maskiner och inventarier 110 214 101 990 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 197 029 1 014 744 

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 34 732 34 732 

Långfristiga fordringar 2 296 2 510 

Summa finansiella anläggningstillgångar 37 028 37 242 

   

Summa anläggningstillgångar 1 240 767 1 059 759 

   

Omsättningstillgångar   

Exploateringsfastigheter 26 013 26 692 

Fordringar 138 084 163 893 

Kassa och bank 209 522 115 411 

   

Summa omsättningstillgångar 373 619 305 997 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 614 385 1 365 756 
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Tkr 201904 201804 

   

EGET KAPITAL   

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

Ingående eget kapital 733 348 637 243 

Resultatutjämningsreserv 73 691 73 691 

Social investeringsfond 35 854 24 294 

Årets resultat 42 582 12 891 

Summa eget kapital 885 475 748 118 

   

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 172 947 155 110 

Särskild avtals/ålderspension 2 530 2 730 

Summa avsättningar 175 477 157 839 

   

Skulder   

   

Långfristiga skulder   

Långfristiga skulder 231 116 198 405 

Summa långfristiga skulder 231 116 198 405 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 38 645 23 384 

Övriga kortfristiga skulder 283 672 238 010 

Summa kortfristiga skulder 322 317 261 394 

   

Summa skulder 553 433 459 799 

   

SUMMA EGET KAPITAL   

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 614 385 1 365 756 

   

Pensionsförpliktelser 481 383 493 518 

Borgensåtaganden 1 858 206 1 846 212 

Summa borgens- och ansvarsåtaganden 2 339 589 2 339 731 
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3.4 Kassaflödesanalys för kommunen 

  

Tkr 201904 201804 201812 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

    

Årets resultat 42 582 12 891 107 666 

Justering för av- och nedskrivningar 20 231 19 678 61 912 

Justering förändring avsättning pensioner och övriga 
avsättningar 6 729 4 984 15 892 

Justering netto reavinster/förluster -70 -6 602 -3 297 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 69 473 30 951 182 173 

    

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 5 664  -4 985 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 40 368 11 472 -3 087 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -24 576 -9 126 76 373 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 90 929 33 296 250 475 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i immateriella anläggningstillgångar -3 470 -2 458 -3 997 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -5 004 -200 817 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -46 194 7 679 7 699 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 74   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -49 590 217 -197 115 

 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder -1 287 1 139 35 138 

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar   214 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 287 1 139 35 352 

    

Årets kassaflöde 40 052 34 653 88 712 

Likvida medel vid årets början 169 470 80 758 80 758 

Likvida medel vid årets/periodens slut 209 522 115 411 169 470 

  

3.5 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med ett undantag. Enligt 
utkast till nya rekommendationer om hanteringen av intäkter ska intäkter från 
gatukostnadsersättningar, investeringsbidrag som inte kommer från det offentliga och 
gåvor bokföras som en intäkt direkt i driftredovisningen, till skillnad från före 2019 då 
dessa intäkter periodiserats i samma takt som anläggningens nyttjandeperiod. 
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Kommunen delar inte denna uppfattning då den nya lagen om kommunal redovisning 
inte ändrats i sak och därmed är delårsbokslut och helårsprognos upprättad som tidigare. 

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 10 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit 
under räkenskapsåret. 

Intäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i maj som 
pekar på en preliminär slutavräkning för 2019 med -17 003 tkr. Det beräknas inte uppstå 
någon slutavräkningsdifferens för 2018. 

 

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 (23 250 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. Sociala investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen. 
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4 Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos 
 

4.1 Kommunstyrelsen 
4.1.1 Inledning 

Vinjett 

Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Vi är en av landets mest expansiva 
kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, 
kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen 
ansvar i detta är att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering, 
utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden. 

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 

Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi 
ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i 
kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal 
mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya 
verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare. 
Den utveckling som vi ser har också påverkat verksamheten och antalet pågående plan- 
och genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i 
bostadsbyggandet framöver. 

Det har aldrig varit ett så stort behov som nu bland våra invånare att erhålla 
samhällsinformation om viktiga händelser i kommunen i rätt tid och på rätt plats. 
Kommunen använder inarbetade kommunikationskanaler och eftersträvar att budskapen 
ska vara begripliga och tydliga för alla. 

Samverkan med Länsstyrelsen, Samverkan Stockholm, Norrvatten och 
räddningstjänsten kring kommunikationshantering med framtagande av gemensamma 
inriktningar och budskap stärker kommunernas information av händelser som till 
exempel eldningsförbud, vattenförbrukning, informationspåverkan. 

Kommunens digitala kanaler vidareutvecklas efter EU-direktiv 2016/2101 om 
tillgänglighet på myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Kommunen tar 
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även hänsyn till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Från vecka 3 till 51 har kommunen informerat om viktig samhällsinformation via 
Uppslaget i lokaltidningen Mitti. 

Medborgarskapsceremonin för nya svenska medborgare i kommunen anordnades den 
11 april i kulturhuset i Kungsängens centrum. Förutom en gåva till de nya medborgarna 
böjds det på svenskt smörgåsbord. 

Årets samråd för finskt förvaltningsområde (FFO)  träffades den 12 mars. Dialog mellan 
representanter från kommunen och invånare resulterade i ett antal önskemål om 
aktiviteter för året. 

En handlingsplan för finskt förvaltningsområde (FFO) har tagits fram och ska behandlas 
i Kommunstyrelsen. 

Tillväxt, näringsliv och hållbar utveckling 

 Den 18 februari genomföres en näringslivsträff med Länsstyrelsen i Stockholms 
län. Temat för träffen var att diskutera landsbygdsprogrammet som syftar till att 
utveckla Sveriges landsbygder. Vid träffen deltog ett 40-tal företagare. 

 Den 26 april genomfördes Upplands-Brogalan som är årets största 
sammankomst för det lokala näringslivet. Totalt deltog 262 personer. Utöver 
företagare deltog även politiker och tjänstepersoner från kommunen. 

 Under v.15 publicerades resultatet för den nöjd-kund-index-undersökning som 
mäter företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning. Med NKI-
resultatet 76 får Upplands-Bro återigen ett mycket gott betyg från kommunens 
företag. 

Under perioden har följande detaljplanebeslut tagits 

 Upphävande av del av detaljplan Tibbleskogen 1 
 Avslut av planuppdrag - detaljplan 15 för del av Brunna industriområde (Viby 

19:6 och 19:13) Effektvägen-Energivägen 
 Avslut av planuppdrag - ändring av fastighetsplan för fastigheterna Sylta 8:10 

och 8:18 

Betydande markförvärv eller upplåtelser 

 Förvärv av fastigheten Raskeboda 1:1 (inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat) 
 Överlåtelse (försäljning) av Skällsta 1:1170 (Skällsta industriområde) 
 Upplåtelse av Skällsta 1:169 (Skällsta industriområde) genom tomträtt 
 Uppdaterat markanvisningsavtal gällande Härnevi 1:71 (Köpmanvägen) 

Under perioden har också uppdrag beslutas och påbörjats avseende förstudie kring Bro 
centrum. 

Trygghet och säkerhet 

 Arbetet med att etablera ett trygghetscenter i Bro har påbörjats 
 Upphandling av bevakningstjänster har inletts  
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4.1.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunled-
ningskontoret 63 330 15 959 63 675 16 383 -345 424 79 6 782 

Samhällsbyggna
dskontoret 8 918 6 654 8 998 53 115 -80 46 461 46 381 15 240 

Försäljning 
tomträtter 92 1 222  362 92 -860 -768 -293 

Summa 72 340 23 835 72 673 69 860 -333 46 025 45 692 21 729 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Kommunledningskontoret 182 917 47 878 185 917 47 178 -3 000 -700 -3 700 

Samhällsbyggnadskontoret 27 431 19 963 27 500 61 400 -69 41 437 41 368 

Försäljning tomträtter 275 3 665 275 3 665 0 0 0 

Summa 210 623 71 506 213 692 112 243 -3 069 40 737 37 668 

 

Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 45,7 mnkr jämfört med budget för perioden och 
för helåret bedöms Kommunstyrelsen redovisa ett överskott på 37,7 mnkr. 

Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret redovisar ett resultat enligt budget för perioden. För helåret 
prognosticeras ett underskott på 3,7 mnkr till följd av ökade kostnader för den politiska 
organisationen. I budgeten för 2019 omfördelades 0,9 mnkr från överförmyndaren för 
att täcka kostnaderna för de två nya nämnderna. Detta bedöms således inte räcka till. 
Dessutom beräknas överförmyndarverksamheten gå med 0,7 mnkr i underskott då inga 
statsbidragsintäkter alls för ensamkommande längre erhålls.  I övrigt beräknas staberna 
lämna överskott till följd av vakanser när medarbetare slutat och 
rekryteringsprocesserna blivit utdragna innan nya har börjat. Det vägs upp av kostnaden 
för tidigare kommundirektörens avgångslön som belastar 2019 i sin helhet. 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget 
motsvarande 46,3 mnkr. Försäljningen av tomträtter redovisar ett litet underskott 
jämfört med budget till följd att färre tomträtter sålts än budgeterat. 

Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om ca 65,0 mnkr. Utfallet är dock 
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter, intäkter från markreserven samt när 
kommande större fastighetsförsäljningar verkställs. 

Planverksamheten redovisar ett underskott i förhållande till budget. Detta genom de nya 
direktiv som getts för några av de pågående planuppdragen vilket medfört att 
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omprioriteringar har verkställts vilket i sin tur påverkar verksamhetens debiteringsgrad. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201904 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 2021-06 4 596 291 4 596 0 

       

Summa   4 596 291 4 596 0 

 

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. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna      

Bredbandsutbyggnad 1 000 60 500 940 440 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 4 504 4 504 0 

Investeringsram KLK  5 000 2 716 500 2 284 1 784 

Översyn av Furuhällshuset 750 103 647 647 0 

Ökad digitalisering  14 600 513 1 500 14 087 12 587 

Agresso Tid och Projekt 200 18 182 182 0 

Våtmark vid Lejondalssjön  -270 270  0 

Våtmark vid Örnässjön  -270 270  0 

Utveckling av Tibbleviken  -135 135  0 

Upplands-Bro Ekhammar   5 204  0 

Summa 32 550 9 231 13 712 22 644 14 811 

Exploateringsprojekt:      

Norrboda (HSB)  1 954 0   

 NORRBODA - Brunna 
verksamhetsområde   15 392 6 000   

 Ringvägen   18 585 25 000   

 Förskola Lillsjö badväg   75 2 000   

 Gamla brandstationen i Bro - VA   53 0   

 Gamla brandstationen i Bro -
 allmänna anläggningar   1 237 6 050   
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 Kockbacka finplanering   54 743 10   

 Blommans förskola Finnsta   692 5 000   

 Trädgårdsstaden i Bro Dp1   7 143 20 000   

 Hästsportanläggning Önsta   0 300   

 Tegelhagen   354 25 000   

 Råbyskog LSS boende   4 893 0   

 Granhammarsvägen etapp 2   170 3 000   

 Anslutningsväg E18   10 045 0   

 Brunna industriområde   1 682 0   

 Skällsta industriområde   1 305 0   

 Jursta 3:14   112 0   

 Ålsta Aspvik   976 0   

Summa      

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Internleasade 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. Beloppet ingår heller inte i summaraden längst ned. (utfall 
tom april 1 848) 

Bredbandsutbyggnad 

Investeringsmedel är avsatt för utbyggnad av kommunens bredbandsnät. Under 2019 
kommer investeringsmedel att förbrukas rörarande WiFi i centrumområden (WiFi for 
EU). 

Fortsatt utbyggnad IT 

Löpande investeringar och reinvesteringar i kommunens IT-infrastruktur. 

Investeringsram KLK 

Investeringarna avvaktar översynen av Furuhällshuset. Vissa investeringar sker i form 
av reinvesteringar i teknisk utrustning och kontorsutrustning. 

Översyn av Furuhällshuset 

Projektet fortgår och förstudie pågår för närvarande i samarbete med Upplands-Bro 
Kommunfastigheter. 

Ökad digitalisering 

Flera projekt initieras under 2019. Det är oklart vilka av dessa som hinner slutföras 
under året och därmed innebär kapitalkostnader. Under 2019 beräknas 1,5 mnkr av 
investeringsmedlen förbrukas. 

Exploateringsprojekt 

Norrboda-Brunna handels och verksamhetsområde: Under året har slutbesiktning 
och driftsättning av gator och allmänna platser genomförts. Kvarstår gör färdigställande 
av passage under E18. Planeras färdigställt december 2019. 

Granhammarsvägen, del av Norrboda- Brunna: Projektering av ombyggnad 
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Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet pågår. Upphandling av entreprenör 
under vår/sommar. Byggstart preliminärt hösten 2019. 

Ringvägen: Fortsatt projektering av allmänna anläggningar i anslutning till Ringvägen. 
Viss ombyggnad av VA samt påbörjade arbeten med torg och allmänna platser. 

Förskolan Lillsjöbadväg Projektering av parkeringar och gatumiljö längs 
Lillsjöbadväg. Preliminär byggstart hösten 2019. 

Gamla brandstationen i Bro: Byggnationer på kvartersmark är klara. Anläggande av 
boendeparkering färdigställd. Anläggande av allmän parkering och vändplan påbörjad 
och väntas avslutas under 2019 

Blommans förskola Finnsta: Projektering av parkering och ny väganslutning med 
vändplan klar. Påbörjad upphandling av entreprenad. Preliminär byggstart hösten 2019. 

Trädgårdsstaden i Bro dp1: Utredningsarbeten och projektering av allmänna 
anläggningar och VA pågår. Planering av utbyggnadsordning pågår i samarbete med 
exploatör. Tekniska utredningar kring flytt av och kulvertering av Sätrabäcken. 

Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser 

Tegelhagen: Projektering av allmänna anläggningar och annan infrastruktur har startat 
under året. Kommunen har påbörjat projektering av huvudgatan och allmänna platser i 
anslutning till den, samt VA. Upphandling hösten 2019 och preliminär byggstart vinter 
2019/2020. 
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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 
framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 

Avseende bygglov präglas perioden av en markant förändrad byggmarknad gällande 
både volym och typ av ärenden med lägre intäkter än budgeterat. 

  

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 kommun placerar sig i topp i en undersökning över service till företag. 
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 
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. 

Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 
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Stockholm Business Alliance. Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom 
något av de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i 
undersökningen. 

Sammanfattning : NKI Upplands-Bro 2018 

Brandskydd: 79 

Bygglov: 71 

Miljö – och hälsoskydd: 64 

Livsmedelskontroll: 92 

Serveringstillstånd: 96 

Sammanlagd poäng: 76 

 

4.2.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Miljö 2 477,4 1 070,4 2 361,8 861,8 115,6 -208,6 -93,0 -60 

 
Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel  579,4 367,3 608,8 311,8 -29,4 -55,5 -84,9 -327 

 
Bygglovsverksam
het  3 138,3 2 830,2 3 106,7 1 856,9 31,6 -973,3 -941,7 -1 586 

Summa 6 195,1 4 267,9 6 077,3 3 030,5 117,8 
-1 

237,4 
-1 

119,6 -1 973 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Miljö 7 341 3 211 7 641 3 511 -300 300 0 

Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel 1 716 1 102 1 716 1 102 0 0 0 

Bygglovsverksamhet 9 296 8 491 9 296 7 491 0 -1 000 -1 000 

Summa 18 353 12 804 18 653 12 104 -300 -700 -1 000 

 

Ekonomisk analys 

Nämnden i helhet 

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 119 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -1 237 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 
117 tkr lägre än budgeterat. 
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Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett underskott motsvarande -1 000 tkr 
(vilket är något lägra än periodens utfall). Avvikelsen härrör i första hand till lägre 
intäkter inom bygglov i förhållande till budget på helårsbasis. 

Bygglov 

Bygglov redovisar ett underskott på -942 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -971 tkr. Kostnaderna är något lägre än budget 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 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 -93 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror främst 
på lägre intäkter än budgeterat -209 tkr. Kostnaderna är lägre än budget -115 tkr och 
utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 10 anställda varav 8 
miljöinspektörer 

Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget .Prognosen visar en ökad 
kostnad på ca 300 tkr på grund av tre planerade föräldraledigheter vars vikarier 
överlappar för en bättre överlämning och introduktion samt en utökning med en 
miljöinspektör från och med juni. I prognosen ingår intäktsökning som täcker den 
beräknade kostnadsökningen. 

Livsmedel, alkohol och tobak 

Livsmedel redovisar ett underskott på -85 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -56 tkr. Kostnaderna är högre än budget +29 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 . 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitala arbetsprocesser och e-
tjänster och E-arkiv 2 041 978 1 063 1 063 0 

Summa 2 041 978 1 063 1 063 0 

Kommentarer investeringsredovisning 

Inga investeringsmedel har upparbetats under perioden. 
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4.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

4.3.1 Inledning 

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 försörjningsstödskostnader med 5 miljoner 
kronor. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. Vårt mål 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. 

Under hösten kommer nämnden för första gången att dela ut ett kvalitetspris. Priset ska 
ges till personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens 
utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom 
kvalitetspriset. 

4.3.2 Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten, 
vuxenutbildning, SFI och gymnasieskola. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens försörjningsstödskostnader. 

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. 

För personer med funktionsvariation ska kommunen erbjuda sysselsättning och Daglig 
Verksamhet av hög kvalitet. Främja den enskildes behov och förutsättningar till att leva 
ett normalt liv och vara inkluderad i samhället. 

4.3.3 Viktiga händelser under året 

Kvalitetspris 

Under hösten kommer nämnden för första gången att dela ut sitt kvalitetspris. 

Gymnasieskola 

Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen, startas på 
Upplands-Brogymnasiet. 

Vuxenutbildningen 

Auktorisation 

Från och med 1 juli 2019 inför Vuxenutbildningen auktorisation som upphandlingssätt 
för att komplettera utbildningsutbudet för kommunmedborgarna. Auktorisationen 
kommer att innebära en större valfrihet för den enskilde att söka utbildningar hos olika 
anordnare. 
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Länsgemensam enkät 

Under perioden april-maj kommer den länsgemensamma enkäten som jämför samtliga 
anordnare av vuxenutbildning i Stockholm att genomföras. Resultatet av denna kommer 
påverka fokus för en del av kvalitetsarbetet under året. 

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 

Projekt som startat/kommer att starta Kom i Jobb, Insteget. Projektens primära mål är 
minskat ekonomiskt bistånd och är en samverkan mellan Vuxenutbildningen -
 Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Kom i jobb projektet har 
16 deltagare inskrivna på AME som uppfyller villkoren och är redo för matchning mot 
arbete. 

Ferieungdomar 

Nytt för i år är möjligheten att erbjuda ferieanställning hos privata aktörer med 
handledarstöd. Nytt är också att ferieanställningen kan förläggas under hela året. 
Volymen ungdomar är ca 400 st som kommer beredas anställning. 

KAA  

Insteget i gång, en ny ansökan inlämnat (projektet Studiebron) och ska vara en 
möjlighet att förbereda återgång till utbildning eller slutförande av tidigare studier. 

Möjlighet för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att feriejobba 
under hela året. 

Extratjänster 

Anställningstiden för Extratjänster kan högst uppgå till ett år, ingen förlängning möjlig 
från och med 2019 då Arbetsförmedlingen ändrat villkoren till anställningsstöd. 
Tidigarelägga planering och uppföljning av personer som ska avsluta sin anställning via 
extratjänst. 

Åter i arbete 

Samtliga platser (10 st) är tillsatta. Personer som erbjuds anställning i Kom i jobb 
projektet samverkar med Åter i Arbete 

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. 

Daglig verksamhet 

Ny arbetsplats Palmen (vid Artistvägen) öppnade i april för personer med 
funktionshinder. 

6 st personer kommer erbjudas arbete. Ett samarbete med externt företag inom 
återvinning av datautrustning har inletts i syftet att skapa fler arbetsuppdrag. 

Verksamhetssystemet LifeCare är nu infört i samtliga verksamheter. 
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4.3.4 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 94 272 52 473 99 138 52 406 -4 866 -67 -4 933 -2 454 

Gymnasiesärskol
a 4 721 104 4 361 152 360 48 408 572 

Arbetsmarknadsi
nsatser 8 560 3 330 10 320 4 217 -1 760 887 -873 -727 

Daglig 
verksamhet 6 304 177 6 906 251 -602 74 -528 -59 

Vuxenutbildninge
n 11 544 5 055 11 038 6 183 506 1 128 1 634 1 843 

Summa 125 401 61 139 131 763 63 209 -6 362 2 070 -4 292 -825 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gymnasieskola 167 017 48 608 175 017 48 608 -8 000 0 -8 000 

Gymnasiesärskola 14 162 312 14 162 312 0 0 0 

Arbetsmarknadsinsatser 28 509 10 514 31 307 10 811 -2 798 297 -2 501 

Daglig verksamhet 18 237 530 20 038 607 -1 801 77 -1 724 

Vuxenutbildningen 34 878 15 165 37 539 20 569 -2 661 5 404 2 743 

Summa 262 803 75 129 278 063 80 907 -15 260 5 778 -9 482 

 

Ekonomisk analys 

Gymnasieskola 

Antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt kostnaderna för dessa 
elever beräknas bli enligt budget. 

Kommunens egen gymnasieskola UBG beräknas redovisa ett underskott med 8 000 tkr 
vid årets slut. Anledningen är att det går färre elever på skolan än planerat. Dessutom 
tillåter inte ekonomin lika många valmöjligheter, vilka har resulterat i för små 
undervisningsgrupper. Utbudet måste därför stramas upp. 

En åtgärdsplan har upprättats, vilken totalt redovisar 12 000 tkr i kostnadsminskningar 
per läsår. Åtgärderna ger dock inte full ekonomisk effekt 2019. Till årets slut beräknas 
4 000 tkr att sparas, vilket betyder att beräknat resultat blir -8 000 tkr för 2019. 

Åtgärder i sammanfattning: 

 Neddragning med 12 heltidstjänster. Effekt 8 500 tkr/år. 
 Ökad undervisningstid för lärare. Effekt 3 500 tkr/år  
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Gymnasiesärskola 

Antal elever och kostnader enligt budget. 

Arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadsinsatser pekar på ett underskott med 2 500 tkr per 191231. Underskottet 
beror på: 

 Medel för ferieungdomar (Af) kommer ej vara möjligt 2019 (550 tkr) 
 Ökade leasingkostnader för fordon som under året blivit utbytta (400 tkr) 
 Ny personal för missbruks-verksamhet (300 tkr) 
 Körningar (singel) för Daglig Verksamhet, (200 tkr) 
 Uppkomna kostnader(bevakning+skadegörelse+lokalvård) för Verksamheten 

vid Ängen (fd Laneboendet). (25 tkr) 

Vi är inne i en översyn av kostnadseffektivisering. 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet förutspås ett underskott på 1 700 tkr. Ny verksamhet (Palmen) har 
öppnat för personer med behov av mera avskild arbetsplats. Ökade volymer med 3 nya 
deltagare kommer innebära nyrekrytering av personal. Ökade volymer innebär också 
ökade transportkostnader för verksamheten. En översyn om samplanering med övriga 
verksamheter har påbörjats i syfte att kunna minska transportbehovet. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen visar ett överskott i budget enligt prognos för helåret 2019. Det 
beror på flera vakanser som inte kommer att hinnas tillsättas under senare delen av 
2019. 

En stor del av budgeten utgörs av statsbidragsmedel från staten för att tillhandahålla 
främst yrkesutbildning samt intäkter från Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201904 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 1 133 7 200 0 

Insteget 2018 2020 3 360 695 3 360 0 

Kom i jobb 2019 2020 3 800 0 3 800 0 

Summa   14 360 1 828 14 360 0 

Kommentarer sociala investeringsfonden 

Följande projekt är igång: 

Hållbar skola 
Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. 

Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete  

Kom i jobb 2019/2020 
Vi är i uppstartsfasen av projektet och håller på att rekrytera medarbetare för att utöka 
teamet. 
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Vi har sökt om start av projekt Studiebron som har gått igenom GAN och väntar nu på 
beslut i nästa KS. 

  

Investeringsredovisning   

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upplands-Brogymnasiet 1 300 0 1 300 1 300 0 

Inventarier Daglig verksamhet 200 0 200 200 0 

Summa 1 500 0 1 500 1 500 0 

Kommentarer investeringsredovisning 

Upplands-Brogymnasiet 

Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier och utrustning 
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4.4 Kultur- och fritidsnämnden 

4.4.1 Inledning 

Vinjett 

Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatorer för verksamheten 
med trygghet, valfrihet och jämställdhet 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 jämställda. 

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. Nämndens verksamheter 
är viktig för kommunens attraktionskraft och invånarnas livskvalité. Två stora projekt, 
Aktivitetsparken i Råby och den nya sporthallen i Kungsängen, är nu påbörjade. 

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 
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 och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och 
kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är organiserade 
direkt under kultur- och fritidschefen. 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 

 Tragiskt dubbelmord i Bro med mycket bearbetning och hantering av kontoret. 
 En arbetsgrupp inom Kultur- och fritidskontoret jobbar med att 

kompetenshöjning och bättre förståelse kring diskrimineringsfrågor. All 
personal på kontoret har utbildats i HBTQ-frågor. 

 Bibliotekets användare kan nu använda sig av det öppna nätverket med sitt 
lånekortsnummer och PIN-kod. 

 Barnavdelningen och Verkstaden på Kungsängens bibliotek har varit stängd 
sedan vattenskadan i slutet av 2018 och reparationer har pågått under våren. 23 
april stängde även vuxenavdelningen för reparationer och biblioteket har sedan 
dess haft provisorisk verksamhet på entréplan i Kulturhuset. 
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 Under februari inleddes projektet After school i Bro bibliotek. Projektet syftar 
till att med kreativa aktiviteter engagera och stimulera barn i åldrarna 9-14 år 
och har varit en stor framgång. 

 Under februari lanserade biblioteket streamingtjänsten Cineasterna. Cineasterna 
tillhandahåller en stor mängd kvalitetsfilm för både barn och vuxna som är 
tillgängliga för bibliotekets låntagare. 

 Vissa av bibliotekets kvällsarrangemang för vuxna planerade för Brohuset har 
förlagts i Kulturhuset istället på grund av att besökare uttryckt oro över att röra 
sig mellan hemmet och Brohuset när det är mörkt ute.  

 Implementeringen av kommunens 1% policy för konst i samverkan med 
samhällsbyggnadskontoret fortsätter. Arbetet med att se över policyn har 
påbörjats, roller och medel behöver förtydligas. 

 Arrangemang som bygger på Barnkonventionen och samarbeten med föreningar 
som t.ex. Kvinnojouren Anna och Systerskap i Bro. 

 Ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang genomfördes tillsammans 
med Attunda brandkår och Kulturskolan. 

 Första spadtaget för aktivitetsparken är grävt. Ett lyckat arrangemang som 
lockade såväl ung som gammal. 

 Föreningarna kan nu söka bidrag digitalt på nätet. 
 Simhallschefen deltog som föreläsare på Sveriges fritids- och kulturchefers 

förenings erfarenhetskonferens. 
 Statsbidrag för simhallen dras tillbaka vilket gör att simhallens budget minskas 

med drygt 1 miljon.  
 Ny verksamhetsutvecklare med inriktning extern finansiering samt 

ungdomsproducent är rekryterad. 
 Upphandling av konstgräs för Kungsängens IP är klar och planeras att bytas i 

sommar. 
 Nytt projekt har startats - SUB-Sommar i Upplands-Bro för att säkerställa 

tryggheten och skapa ett meningsfullt sommarlov för alla. 
 Bidragsutredningen fortgår och en första dragning för nämnden är genomförd. 
 Lillsjöprojektet för återuppbyggnaden av friluftsgården pågår och finns med i 

förslag till investeringsbudget 2020. 
 Två studiedagar för alla fritidsledare; en workshop om fritidsledarrollen samt en 

handlingsplan för hot och våld arbetas fram i de olika arbetsgrupper.  
 Mötesplats Trappan i samarbete med LLS-verksamheten invigdes. 
 Rastverksamheten i Broskolan invigdes.  
 Föräldrautbildning Cope för föräldrar till barn i åldern 13-17 år startades. 
 Reell ökning i antal besökande tjejer på Bro fritidsgård.  
 Start av produktiva onsdagar med fokus på tjejer samt JobBron med en lyckad 

jobbmässa startades upp på Bro:n. 
 En student från Södertörns högskolan praktiserade på Bro-fritidsgård under åtta 

veckor vilket bidrog till viktigt erfarenhetsutbyte och metodstöd. 
 Lovaktiviteter på sport- och påsklovet har genomförts och varit mycket 

uppskattade.  
 Öppna sporthall på helgerna.  
 Aktiviteter arrangerade i samarbete med civilsamhället:  Gladiator-event till 

förmån av barncancerfonden, självförsvarskurs för tjejer, kampsportpass en gång 
i veckan.  
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4.4.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur och 
fritid 1 488 0 996 361 492 361 853 435 

Fritidsavdelningen 18 249 1 292 19 927 1 568 -1 678 276 -1 402 2 986 

Kulturavdelningen 12 165 1 150 12 570 1 382 -405 232 -173 232 

Summa 31 902 2 442 33 493 3 311 -1 591 869 -722 3 653 

Ledning Kultur och fritids avvikelsen har uppstått pga vakant tjänst som är tillsatt från 
och med 2 maj samt en halvtid föräldraledighet. Balanserar underskottet på 
kulturavdelningen. Avvikelsen i intäkt är ej budgeterat stadsbidrag. 

Fritidsavdelningens avvikelse består av dyrare lokalvårdsavtal vid ny upphandling, 
högre lokalhyror än budgeterat, något högre personalkostnader i simhallen och på 
fritidsgårdarna i Bro för att trygga platsen och arbetsmiljön. Några större inköp är också 
gjorda i början av året. 

Kulturavdelningens avvikelser består främst av högre personalkostnader för att trygga 
arbetsmiljön i Brohuset och i Kulturhuset i Kungsängen. 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 4 302 0 4 081 0 221 0 221 

Fritidsavdelningen 53 829 3 875 54 346 3 875 -517 0 -517 

Kulturavdelningen 35 471 3 450 35 692 3 450 -221 0 -221 

Summa 93 602 7 325 94 119 7 325 -517 0 -517 

 

Ekonomisk analys 

Ledning kultur och fritids avvikelse beror på vakans under föräldraledighet. 

Fritidsavdelningens avvikelse beror på högre kostnader vid nytt lokalvårdsavtal samt 
ökade lokalkostnader. 

Kulturavdelningens avvikelse beror på högre personalkostnader för att säkerställa 
arbetsmiljön samt ökade lokalkostnader. 
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Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201904 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 322 1 500 0 

       

Summa   1 500 322 1 500 0 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 

Genom gårdsråd och projektgrupper har delaktigheten ökat. Personal har fått en 
tvåstegsutbildning i COOP-metoden för föräldrar till ungdomar 13-17 år som har startat 
under våren 2019. Denna utbildning kompletterar den utbildning som socialtjänsten och 
utbildningskontoret har för barn mellan 6-12 år. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 250 1 925 1 675 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 100 920 820 

Investeringsram KFN 196 0 196 196 0 

Fasadskyltar 360 288 72 72 0 

Skyltar fornminne 100 83 17 17 0 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 40 000 80 313 40 313 

Instrument/Utrustning 500 287 150 213 63 

Förbättring badplatser 1 059 588 471 471 0 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 19 105 11 105 -8 000 

Konstnärlig utsmyckning 
rampen 60 30 30 30 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 160 160 0 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs  4 500 0 4 500 4 500 0 

Övrigt fritid 2 000 1 789 211 211 0 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 134 134 0 

Kulturhuset 100 0 100 100 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 200 200 0 

Elbelysning befintliga 
motionsspår 200 0 100 200 100 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 0 150 150 

Summa 137 016 35 633 66 162 101 383 35 221 
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Kommentarer investeringsredovisning 

Planering och genomförande av tilldelade investeringsmedel pågår. 

Upprustning Kvistaberg drar ut på tiden då nämnden inväntar inkoppling av 
kommunalt VA. 

Upprustning stall Prästtorp Processen med att riva gamla stallet är påbörjad vilket är 
sista steget i projektet. 

Sporthallen anpassad för bordtennis beräknas färdigställas våren 2020. 
 
Aktivitetsparken kommer att färdigställas under sommaren 2019. 

Konstgräs: Byte av konstgräs är planerat till sommaren 2019. 

Några av de mindre investeringarna kommer att påbörjas men inte avslutas under 2019 
och flyttas därför över till 2020. 
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4.5 Socialnämnden 

4.5.1 Inledning 

Vinjett 

Vid årsskiftet delades Socialnämnden till två nämnder; Socialnämnden och Äldre- och 
omsorgsnämnden. Samverkan mellan myndighetsenheterna, stöd- och 
behandlingsenheten samt utbildningskontoret och andra verksamheter både internt och 
extern har utökats och utvecklas ständigt för att möjliggöra för ungdomar att göra bra 
livsval. Arbetsmetoder och arbetssätt inom ekonomiskt bistånd utvecklas och anpassas 
för att bryta bidragsberoendet. 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 påbörjats där hela processen från ansökan om insats till 
utförande av beviljad insats ses över. 

Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg av 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 sysselsättning till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande. 

Inom gruppboenden för LSS ansvarar Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser 
upp till sjuksköterskenivå. 

Socialnämndens tre myndighetsenheter; barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och 
biståndsenheten för funktionshinderomsorg samt socialpsykiatri, handlägger ärenden 
enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som grupp- 
och servicebostäder enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård 
för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, projektledning, 
omvärldsbevakning, beredning av nämndärenden, samordning av nämndens budget 
samt genomförande av kvalitets- och avtalsuppföljningar. 

Viktiga händelser under året 

Barn- och ungdomsenheten 

Barn- och ungdomsenheten har under årets första kvartal börjat förbereda inför att 
barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Ett samarbete har inletts med Föreningen 
Maskrosbarn med syfte att öka barn och ungas delaktighet. En inventering om hur barn 
och unga delges information under hela den tid de har kontakt med enheten har inletts. 

Personalsituationen är att betrakta som stabil och resultatet av 
medarbetarundersökningen visar på välmående och trivsel inom enheten. Detta trots hög 
upplevelse av stress och arbetsbelastning. Det största problemområdet som 
identifierades inom medarbetarundersökningen var att enhetens medarbetare inte 
upplevde att arbetstiden räcker till för att utföra arbetet. Ett ökat inflöde av ärenden har 
lett till att enheten varit beroende av flera socionomkonsulter under perioden. Ett ökat 
antal placeringar i kombination med stor brist på familjehem har lett till ökat antal barn 
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och unga i konsulentstödda familjehem. 

Hittills under året har en ensamkommande ungdom anvisats till kommunen. De flesta 
ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har passerat 18 år. 

Vuxenenheten 

För att förbättra arbetet för klienterna och för att göra enheten till en mer attraktiv 
arbetsplats påbörjades i slutet av 2016 ett intensivt utvecklingsarbete som sträckte sig 
över 2017 och 2018 och fortsätter under 2019. 

Vuxenenheten har tidigare haft en stor personalomsättning vilket har stabiliserats under 
2017. För 2018 var det en medarbetare av 20 som valde att byta arbete. Denna positiva 
trend har fortsatt. Under 2019 har en medarbetare valt att byta arbete men stannar kvar 
inom kommunen. 

Det pågår ett stort utvecklingsarbete kring exempelvis hur enheten formulerar beslut 
och utredningar. Arbetet bedrivs i det dagliga med feedback och genom regelbundna 
metodmöten. 

Den aktivitet/mål som är i störst fokus är arbetet kring ekonomiskt bistånd i syfte att öka 
antalet individer som blir självförsörjande. 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts under januari-april 2019: 

 Projekt Kom i jobb 2019/2020 har påbörjats. Detta är en samverkansprojekt 
mellan vuxenenheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i syfte att 
stötta individer ut i arbetslivet. 
 

 2018 infördes möjligheten att göra e-ansökan avseende ekonomiskt bistånd. 
Under 2019 arbetar enheten aktivt för att öka antalet e-ansökningar, i april 
månad uppgick andelen e-ansökningar till 41,5 procent. 
 

 Arbete pågår för att kunna ha möjlighet att använda konsultläkare i syfte att 
hjälpa individer till egen försörjning. 
 

 Påbörjat arbete för att öka antalet klientkontakter för att göra dem än mer 
delaktiga i sin situation vilket är viktig faktor i förändringsprocesser. 
 

 Utöver detta arbetar vuxenenheten med en handlingsplan med fler aktiviteter för 
att öka antalet självförsörjande individer samt för att upptäcka individer som är 
behov av andra insatser än ekonomiskt bistånd. 
 

 Arbetet kring bostadsfrågor fortsätter och det avser frågor kring bostadsförtur, 
träningslägenheter samt hur kommunen ska arbeta när det gäller nyanlända 
individer i etableringen. 
 

 Vuxenenheten har arbetat fram olika förslag för att utveckla samverkan/arbetet 
med nyanlända kommuninvånare vilket är ett arbete som kommer att fortsätta 
när integrationsstödjarna åter tillhör socialkontoret. Vuxenenheten önskar 
utveckla arbetet med att individerna ska vara självförsörjande när 
etableringsersättningen upphör samt ha möjlighet att flytta till egen bostad. 
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 Internutbildning av socialsekreterare där de erbjuds möjlighet att lära sig 
arbetsuppgifter/målgrupp som de vanligtvis inte arbetar med. Det är en del i att 
vara en attraktiv arbetsplats och förbereda inför eventuella framtida utmaningar i 
samband med rekryteringar och för att en viss kompetens inte ska vara knuten 
till en eller väldigt få personer. 

  

Biståndsenheten - personer med funktionsnedsättning 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts under januari-april 2019: 

 Stort fokus har lagts på uppföljningar och samverkan med utförare av 
boendestöd samt stärkt samverkan med regionens psykiatri och arbetet med SIP, 
Samordnad Individuell Plan. Fortsatt samverkan med utförare inom LSS och 
planering av kommande behov pågår. 
 

 Medarbetare har tagit fram ett förslag på Arbetsplan för insats träningslägenhet i 
syfte att stärka fokus på måluppfyllelse. 
 

 Implementering av arbetsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, inom LSS 
där en utredningsmall har tagits fram för utredning av personlig assistans. 
 

 Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt Lag om stöd 
och service för visa funktionshindrade inom LSS samt SoL under 65 år har 
påbörjats. 
 

 Från och med den 1 april 2019 har personal inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst en möjlighet att anmäla vanvård av djur, Lex Maja. 

Personalgruppen inom LSS och socialpsykiatri är ny sedan år 2018/2019. Fokus har 
varit att handleda samt implementera rutiner och arbetssätt. Resultatet av HME enkäten 
har presenterats på enheten, resultatet visar en förbättring inom samtliga områden 
jämfört med 2017. Fortsatt arbetet planeras där fokus läggs på specifika frågeställningar 
i syfte att analysera och stärka det som fungerar bra. Kompetensutveckling har skett 
inom bland annat följande områden; grundkurs i FREDA - frågor kring våld i nära 
relation, juridisk handledning och HBTQ - att synliggöra normer i socialtjänsten. 

Utföraravdelningen 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom stöd- och 
behandlingsenheten under januari-april 2019: 

 En SIG-lots som också är projektledare har tillsatts och samarbete med frivården 
i Sollentuna har påbörjats. 
 

 Föräldrastödsutbildning Trygghetscirkeln för föräldrar med barn 1-6 år har 
startats. 
 

 Omgång nummer två av föräldrastödsutbildning Connect för föräldrar med barn 
7-13 år har genomförts. 
 

 Familjebehandlare har utökats till heltid på Bryggan, första linjens psykiatri. 
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Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom LSS-enheten under 
januari-april 2019: 

 Antalet enhetsledare har utökats från fem till sju. Detta för att möjliggöra ett mer 
nära ledarskap samt skapa förutsättningar för bättre ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning. 
 

 Volymökning med två hyresgäster på Kyrkvägens servicebostad. 
 

 Bemanningen inom vissa grupp- och servicebostäder har förstärkts på grund av 
komplexa behov hos hyresgäster. 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom Hälso- och 
sjukvårdsenheten under januari-april 2019: 

 Enheten har anordnat utbildningar för omsorgspersonal om exempelvis 
bemötande vid demenssjukdomar och förflyttningsteknik. 
 

 Enheten har startat upp ett omfattande arbete med införande av KVÅ-koder, 
Klassifikation av vårdåtgärder, efter krav från Socialstyrelsen. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

Avdelningen håller bland annat i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i 
arbetet med olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbete. 

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. 

Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare med 
inriktning mot IFO, Individ och Familjeomsorg, har pågått under perioden. 
Utredare/verksamhetsutvecklare rekryterades internt. Detta innebär att avdelningen är 
fulltalig och har utökats med en tjänst. Tjänsten som strateg för våld i nära relation har 
flyttats till kommunledningskontoret. 
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4.5.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 49 677 10 467 45 875 11 608 3 802 1 141 4 943 7 183 

Utföraravdelningen 41 344 14 436 42 823 15 085 -1 479 649 -830 4 145 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 13 723 10 642 12 276 9 134 1 447 -1 508 -61 468 

Summa 104 744 35 545 100 974 35 827 3 770 282 4 052 11 796 

 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 5 273 67 8 077 56 -2 804 -11 -2 815 -19 

Summa 5 273 67 8 077 56 -2 804 -11 -2 815 -19 

 

Helårsprognos 

Socialnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 148 389 31 403 127 004 7 018 21 385 -24 385 -3 000 

Utföraravdelningen 125 146 43 307 123 284 39 895 1 862 -3 412 -1 550 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 41 030 31 925 24 646 14 641 16 384 -17 284 -900 

Summa 314 565 106 635 274 934 61 554 39 631 -45 081 -5 450 

 

Ekonomiskt bistånd Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt bistånd 15 820 200 20 740 120 -4 920 -80 -5 000 

Summa 15 820 200 20 740 120 -4 920 -80 -5 000 

 

Ekonomisk analys 

Socialnämnden visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr, vilket motsvarar 6 
procent. Huvudsakligen beror underskottet på ökade kostnader för köp av externa 
platser för barn- och ungdomsenheten, ökade kostnader för personlig assistans samt 
höga migrationskostnader. På helår prognostiserar Socialnämnden ett underskott med 
5,5 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 2,8 mnkr motsvarande 
54 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 5,0 mnkr. 
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Myndighetsenheterna visar sammantaget ett negativt resultat på 4,9 mnkr  

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat på 1,7 mnkr och beror företrädesvis 
på budgeterade medel för höga kostnader för personlig assistans samt externa 
placeringar under 2019 vilket ger en helårsprognos enligt budget. 

Vuxenenheten 

Enheten visar ett positivt resultat med 0,8 mnkr varav placeringar visar ett positivt 
resultat med 0,6 mnkr. 

Våld i nära relation - Kostnaderna för placeringar/skyddat boende har under året varit 
under budgeterad kostnad vilket är ett resultat av få och kostnadseffektiva placeringar. 

Missbruk - Under de fyra första månaderna 2019 har antalet placeringar varierat mellan 
tre till fyra placeringar per månad innan det i slutet på april minskade till en placering. 
Samtliga placeringar har varit frivilliga vilket är mer kostnadseffektivt än tvångsvård 
enligt LVM. Jämförelsevis hade vuxenenheten två beslut om LVM under 2018, vilket 
var en stor del av de kostnader som fanns för missbruksplaceringar det året. 

Övrigt samt administration - Visar ett överskott för perioden med 0,2 mnkr och beror 
främst på lägre personalkostnader. 

Helårsprognosen beräknas enligt budget. 

Barn- och ungdomsenheten 

Enheten visar ett negativt resultat på 0,7 mnkr varav 1,0 mnkr beror på placeringar. 

Ett ökat inflöde av ärenden har lett till att enheten varit beroende av flera 
socionomkonsulter under perioden. Trots detta visar personalkostnaderna och 
administrationen ett positivt resultat med 0,3 mnkr. 

HVB, konsulentstödda familjehem - Redan under 2018 steg antalet placeringar, och 
flertalet av dessa barn och unga är fortsatt placerade. 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 - De ökade kostnaderna för familjehem i egen regi beror på att 
ersättningsnivåerna till familjehemmen ökat, delvis då problembilden hos de barn och 
unga som placeras blir allt svårare, och delvis för att kommunen ska kunna konkurrera 
med de konsulentstödda organisationerna och kunna rekrytera och behålla familjehem i 
egen regi. 

På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat med 2 mnkr beroende av antalet 
placeringar. 

  

Biståndsenheten - Omsorg om personer med funktionsnedsättning samt SoL under 65 år 

Enheten visar ett positivt resultat med 3,1 mnkr.  

Boende vuxna och barn - Under årets första sex månader har fyra externa placeringar 
inom bostad LSS vuxna avslutats, tre har flyttat tillbaka till kommunen som planerat, 
den fjärde avslutades oplanerat på grund av flytt till annan kommun. Under årets fyra 
första månader har ingen extern placering skett på vuxenboende. Även antalet 
barnboenden har varit lägre mot budgeterat. Under augusti sker en volymökning i form 
av en barnplacering. Resultatet visar ett överskott med 0,5 mnkr. 
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Personlig assistans - Under årets fyra första månader visar personlig assistans ett 
positivt resultat med 1,1 mnkr. På grund av lagändringar inom LSS gällande personlig 
assistans förväntas kostnaderna öka och på helår prognostiseras en negativ avvikelse 
med 1,0 mnkr. 

Bostad HVB och särskilt boende för personer under 65 år - Visar ett positivt resultat för 
perioden med 0,2 mnkr. Under en längre tid har det varit oroligheter i en fastighet där 
flertal individer med psykisk ohälsa bor. En ny extern placering på särskilt boende för 
personer med psykisk ohälsa har tillkommit. Två nya placeringar har skett inom särskilt 
boende HVB, direktutskrivna från slutenvården. På helår prognostiseras en negativ 
avvikelse med 0,7 mnkr. 

Daglig verksamhet - Visar ett positivt resultat med 0,7 mnkr på grund av att placeringar 
kunnat ske inom kommunens egen regi.  

Korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning och avlösning - Visar ett positivt resultat 
med 0,6 mnkr beroende på lägre volymer än budgeterat. 

På helår prognostiserar enheten sammantaget en negativt avvikelse med 1,0 mnkr främst 
beroende på de förväntade ökade kostnaderna inom personlig assistans. 

Utföraravdelningen visar sammantaget ett negativt resultat med 0,8 mnkr. 

Avdelningsgemensam verksamhet visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr och beror på 
budgeterade medel för höga kostnader inom personlig assistans. 

Stöd- och behandlingsenheten samt socialpsykiatrin - Visar sammantaget ett negativt 
resultat med 0,1 mnkr. Ett negativt resultat med 0,3 mnkr för socialpsykiatrin, beroende 
på höga personalkostnader samt köp av externt boendestöd som inte kunde förutses vid 
budgetering. En översyn av socialpsykiatrin pågår och åtgärder kommer att vidtas. På 
helår prognostiserar enheten en negativ avvikelse med 0,6 mnkr. 

LSS-enheten 

Grupp- och servicebostäder - Visar ett negativt resultat med 1,3 mnkr beroende på 
ökade personalkostnader. Behoven hos flera av de senast tillkommande hyresgästerna är 
komplexa och kräver en tät bemanning för att det ska fungera. Åtgärder pågår för att 
kunna uppnå balans. Trots åtgärder prognostiseras en negativt avvikelse med 0,3 mnkr. 

Personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner - Visar ett positivt 
resultat med 0,3 mnkr. Inom personlig assistans beror underskottet på att ersättningen 
inte täcker personalkostnaderna. Även ledsagarservice har ett underskott beroende på att 
ersättningsnivån har varit oförändrad under flera år samtidigt som lönekostnaderna ökat. 
Inom insatserna kontaktperson enligt SoL samt LSS är ersättning för arvode och 
omkostnader inte kopplat till antal pågående uppdrag och intäkten är en fast summa 
oberoende av antal uppdrag och dess natur.  På helår prognostiseras en negativ 
avvikelse med 0,8 mnkr. 

Hälso- och sjukvårdsenheten - Visar ett positivt resultat med 0,2 mnkr och 
prognostiserar med ett överskott på 0,1 mnkr beroende på lägre personalkostnader mot 
budgeterat inom enheten. 

Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse med 1,6 mnkr. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett resultat enligt budget. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd - Visar ett positivt resultat med 1,1 mnkr, beroende på 
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vakanta tjänster, lägre volymer inom digitaliseringsområdet samt budgeterade medel för 
specialister. På helår prognostiseras ett överskott med 0,1 mnkr för lägre kostnader 
inom digitalisering. 

Integrationen - Visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr och beror främst på kostnader 
inom försörjningsstöd, externa placeringar samt lokalkostnader för Ängen stödboende 
under år 2016 till och med maj 2019. På helår prognostiseras integrationen ett 
underskott med 1,0 mnkr beroende av hyreskostnaderna samt externa placeringar. 

  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 2,8 mnkr och på helår 
prognostiseras ett underskott med 5,0 mnkr. 

Utifrån uppföljning framgår ökade kostnader samtidigt som antal hushåll som uppburit 
ekonomiskt bistånd ökat. Vid en jämförelse mellan 31 december 2017 och 31 december 
2018 har en ökning skett med 25 hushåll med en genomsnittlig kostnad med 9 000 kr 
per hushåll. Ökning fortgår även under årets fyra första månader för 2019. Ökningen av 
antalet hushåll beror bland annat på att kommunens invånarantal ökat kraftigt under 
året, individer lämnar egen försörjning med etableringsersättning och individer som ej 
uppbär ersättning från Försäkringskassan trots läkarintyg. 

Projektet Kom i jobb 2019/2020 startade upp under mars månad som är ett samarbete 
mellan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden. Effekten av 
projektet har ännu inte hunnit ge några resultat under årets fyra första månader. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201904 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG - sociala insatsgrupper 2018 2020 2 570 534 2 570 0 

       

Summa   2 570 534 2 570 0 

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. Verksamheten har 
utökats under 2019 med en medarbetare under april månad. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Socialpsykiatrin 150 0 150 150 0 

Summa 150 0 150 150 0 

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.  
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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. Några 
projekt har avslutats såsom hundrastgård vid Lillsjön, boulebanor och utegym vid 
Tibbleängen. Beslut har fattats om att genomföra en avfallsupphandling i samverkan 
med Håbo, Knivsta och Sigtuna och i samband med det införa en fastighetsnära 
insamling av förpackningar. I enlighet med VA-planen som beslutades förra året har 
arbetet med VA-utbyggnad på landsbygden fortsatt och hittills i år har Verkaviken 
färdigställts. 

  

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. 

Viktiga händelser under året 

 Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2019: Flera projekt inom 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda 
innan årets slut. 

 Medborgardialog Lekplatser: Enheten planerar en trafiklekplats i anslutning 
till drömparken vid Kungsängens idrottsplats. Syftet med trafiklekplatsen är att 
främja barns och vuxnas trafikvett i samband med cykling. Barn ska kunna lära 
sig cykla på ett trafiksäkert sätt och lära sig om reflexer, skyltar samt 
trafikregler. Under Kungsfesten den 25 maj 2019 planeras för att genomföra 
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medborgardialog kring lekplatsen för att inhämta synpunkter kring behovet. 
 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 påbörjad och berör 
bullerutsatta fastigheter längs med Granhammarsvägen norr om E18. 

 Cykelstrategi: En cykelstrategi är under framtagande och 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. 

 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. I år har arbeten med att få in samtliga 
gång- och cykelvägar samt uppdaterade skötselytor i kommunkartorna 
prioriterats.  

 Bommar: Arbetet med utbyte av bommar har fortsatt under 2019. Ett arbete 
med att även byta lås på bommarna pågår. Båda åtgärderna bidrar till att skapa 
ett enhetligt och städat intryck, trygghet samt underlättar för räddningstjänsten 
och snöröjningsfordon. 

 Drift (vinterväghållning): Det har varit en vinter med mycket väderomslag, 
vilket påverkat insatserna för snöröjning och halkbekämpning. Den växlande 
temperaturen under inledningen på året har inneburit många insatser vilket 
kommer återspeglas i kostnader för vinterväghållningen. 

 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 har inletts med mycket skador på vägarna, till största delen 
på grund av väderväxlingarna som varit under vintern. Detta medför ökade 
kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av potthål 
och större skador. 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. 

 Cykelparkeringar: Ansökan om bidrag från Trafikverket och 
Trafikförvaltningen för att bygga ut och förbättra cykelparkeringarna i 
anslutning till Kungsängens station beviljades 2018. Projektering av ny 
cykelparkering är klar och upphandling av entreprenör pågår. 

 Trygghetsprojekt: Enheten har gjort en prioriteringslista över 
trygghetsskapande åtgärder utifrån tidigare trygghetsvandringar, 
trygghetsinventeringar, skolenkäter (Säkra skolvägar), synpunkter från 
medborgare, synpunkter från polis samt enhetens egna iakttagelser.  
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En del av åtgärderna är redan genomförda såsom visst röjningsarbete, men 
samtliga åtgärder kommer genomföras under år 2019. Allt kommer att redovisas 
i en trygghetsrapport avseende år 2019. 

 Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på 
kommunal mark som kan utgöra en risk. 

 Påskpynt: Verksamheten har kompletterat med enklare påskpynt för att skapa 
trivsel i kommunen, vilket verksamheten har fått mycket positiv respons på. 

 Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett 
par hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel 
hastighetsskyltar på Granhammarsvägen i höjd med av- och påfarter på 
Granhammarsvägen samt planerade avsmalningar och gupp inom Norrboda.  

 Belysning: Arbetet med byte till LED fortskrider. Belysningen har förstärkts 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. 

 Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintertid, har 
medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger 
efter på många av kommunens vägar. Beläggningsarbeten har avropats från 
entreprenören och kommer genomföras under sommaren och hösten 2019. 
Planering och beställning har genomförts av förstärkningar av befintlig 
vägmålning, framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid 
de större vägarna. 

 Konstbyggnader: Verksamheten arbetar vidare med att öka tryggheten och 
förstärka trivseln i gångtunnlarna i kommunen.  

 Lillsjötoppen: Viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att vatten 
från vattenfallet runnit genom kullen. För att bedöma bärigheten genomfördes en 
geoteknisk undersökning år 2018. Undersökningen resulterade i att vattenfallet 
behövde stängas av. För att skapa en trevlig plats på Lillsjötoppen utan damm 
och vattenfall har planteringar utförts och vridbara bänkar installerats för att 
medborgare ska kunna vistas där och kunna njuta av utsikten från olika håll. 
Detta är nu slutbesiktigat. 

 Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under 
2019.  

 Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten deltar aktivt i arbeten vid 
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata 
kommunens intressen och framföra krav och synpunkter. 

 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.  

 Bytesboden: Bytesboden har öppnat igen efter en översyn av verksamheten. 
Kommunens arbetsmarknadsenhet bemannar och driver numera bytesboden i 
samarbete med avfallsenheten. Detta har inneburit en klar förbättring i form av 
ordning och reda samt en mycket trevligare miljö för besökare och personal. 

 Framtida upphandling i samverkan: Tekniska nämnden har beslutat 
genomföra en upphandling i samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna. 
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Upphandlingen rör den så kallade traditionella sophämtningen i kommunen. 
Kommunen kommer i samband med upphandlingen övergå till fastighetsnära 
insamling från villahushållen, vilket kommer ske i fyrfackskärl. År 2018 
beslutade regeringen om införande av hushållsnära insamling av förpackningar i 
alla hushåll per 1 april 2025. Ett delmål är att 60% ska ha det år 2021. 
Publicering avseende upphandlingen kommer ske i maj månad. 

 Utveckling av kommunens verksamheters källsortering: Det finns brister i 
kommunens verksamheter avseende källsortering och avfallshantering kontra de 
krav som ställs i kommunens avfallsplan. Kommunens miljöstrateg har initierat 
ett arbete för att genomlysa detta problem i alla verksamheter. Avfallsenheten är 
representerade i arbetsgruppen för att stödja och ge förslag på åtgärder vid 
respektive hämtställe. 

 Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Stora utredningar av 
ledningsnäten färdigställdes under år 2018, bland annat en komplett hydraulisk 
modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska modeller är 
till stor nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av 
befolkningstillväxt och tillkommande bebyggelseområden. Under 2019 har 
verksamheten arbetat vidare med dessa och genomfört en redundansutredning 
och i samband med det identifierat ett antal flaskhalsar och känsliga punkter i 
VA-nätet. Åtgärderna är prioriterade i olika klasser och kommer arbetas in i 
Förnyelseplanen. 

 Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med 
tillskottsvatten och förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av 
ledningsnätet år 2018. Planen är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät 
för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Materialet bearbetas nu för vidare 
planering och prioritering av åtgärder. 

 Exploateringar och tillväxt: Många planprojekt och exploateringar pågår 
samtidigt och kräver insatser från VA-verksamheten, från tidiga skeden under 
planarbetet fram till besiktning, övertagande och drift av anläggningarna. 
Verksamheten 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: Arbetet med en Förnyelseplan pågår och ett flertal 
underhållsinsatser är planerade under året. Störst i år är rensning av sediment i 
Tibbledammen som projekterats och planerats under våren för genomförande i 
höst. En större nybyggnation av tryckledningar i egen regi pågår vid Kabi. Nytt 
el- och styrsystem har installerats i ett stort antal pumpstationer. För att öka 
driftsäkerheten och minska antalet kommunikationsfel och jourutryckningar 
pågår planering för fiberanslutning till samtliga pumpstationer. 

 Stora VA-projekt: UBS-ledningen (Upplands-Bro Sigtuna-ledningen) 
färdigställs i juni. Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och 
Järfälla pågår. Förstudie för ombyggnad av Kungsängens pumpstation är 
genomförd och nu pågår utredning av åtgärder vid Nygårds pumpstation och 
tryckledningarna i anslutning till den. 

 VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för VA-
utbyggnaden på landsbygden. En mer detaljerad utbyggnadsordning har tagits 
fram under våren. Utbyggnaden i Verkaviken har färdigställts i vår och 
anslutning av fastigheterna i området pågår. Sågbacken är färdigprojekterad och 
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entreprenadarbeten påbörjas efter sommaren. Projektering av Ådö skog är 
påbörjad efter en omfattande fastighetsutredning av Lantmäteriet och Mät- och 
GIS-enheten för att bestämma fastighetsgränser. Beräknad entreprenadstart är 
sent i höst eller tidigt nästa vår. Området ska vara utbyggt under år 2020. 
Utbyggnad och anslutning av Tjusta skola och Håbo-Tibble kyrkby ska ske 
under 2019-2020. Planering och projektering är påbörjad. 

4.6.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator, vägar och 
parkering 10 236 1 655 12 881 1 301 -2 645 -354 -2 999 -1 246 

 
Vinterväghållning  3 162  3 413  -251  -251 -2 793 

 Park och natur  2 944  2 794  150  150 375 

 
Bostadsanpassni
ngsbidrag  1 223  981  242  242 53 

 Övrigt allmän 
platsmark  41 95 28 467 13 372 385 332 

 Mät och GIS  2 845 747 2 643 1 105 202 358 560 629 

 Teknisk 
administration  1 864  1 737  127  127 596 

         

Summa 22 315 2 497 24 477 2 873 -2 162 376 -1 786 -2 054 

Affärsverksamhet 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall 10 296 10 349 7 860 14 685 2 436 4 336 6 772 5 486 

VA 16 866 17 000 18 538 17 963 -1 672 963 -709 -144 

Summa 27 162 27 349 26 398 32 648 764 5 299 6 063 5 342 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gator, vägar och parkering 30 655 4 966 33 355 3 466 -2 700 -1 500 -4 200 

Vinterväghållning 5 930 0 7 930 0 -2 000 0 -2 000 

Park och natur 8 805 0 8 805 0 0 0 0 

Bostadsanpassningsbidrag 3 670 0 3 670 0 0 0 0 

Övrigt allmän platsmark 124 285 124 285 0 0 0 

Mät och GIS 8 475 2 240 8 475 2 240 0 0 0 

Teknisk administration 5 564 0 4 564 0 1 000 0 1 000 
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Summa 63 223 7 491 66 923 5 991 -3 700 -1 500 -5 200 

Affärsverksamhet 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Avfall 31 000 31 000 31 000 31 000 0 0 0 

Vatten och avlopp 51 000 51 000 51 000 51 000 0 0 0 

Summa 82 000 82 000 82 000 82 000 0 0 0 

 

Ekonomisk analys 

De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet 

Tekniska nämnden visar sammantaget ett underskott på 1 786 tkr för första tertialen. 
Bedömningen avseende helår är 1 400 tkr högre avskrivningskostnader, 2 000 tkr högre 
kostnader för vinterväghållning, 800 tkr ökade elkostnader för förbrukningen, 500 tkr 
ökade kostnader för gatubelysningen samt lägre intäkter avseende parkeringsintäkter om 
1 500 tkr. Effektiviseringar och omfördelningar av medel inom tekniska bedöms kunna 
spara 1 000 tkr så helårsprognosen är ett underskott på 5 200 tkr. 

Gator och vägar 

Gator, vägar och parkering visar ett underskott på 2 999 tkr i förhållande till budget. Av 
detta utgör högre avskrivningar än budgeterat 855 tkr, en oförutsedd lagning av 
kabelbrott till följd av den växlande väderleken på 315 tkr och betydligt mer att åtgärda 
i samband med rondering av gatubelysningen, 380 tkr, samt avsevärt högre kostnader 
för elförbrukning, 264 tkr. Den externa jourverksamhet har behövt rycka ut bland annat 
i samband med de stora snömängder som kom i februari samt vid de stora 
vattensamlingar som uppkom till följd av snöfallen. Klottersaneringen har också ökat 
och med nolltolerans som ledstjärna så saneras det senast dagen efter. 

Intäkter från parkeringsautomaterna i Kungsängen har blivit lägre än beräknat, vilket 
bland annat beror på att parkeringen på Ringvägen är avstängd. Färre inkomna 
parkeringstillståndsansökningar. Gällande parkeringsregler på Korsängsvägen, 
Östervägen och Ekhammarsvägen t.o.m. 30 april, innebär att dessa inte genererar 
intäkter vintertid. 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 parkeringsböter. 

Vinterväghållning 

Vinterväghållningen visar ett underskott på 617 tkr i förhållande till budget. 
(Kostnaderna för sandupptagning ingår i stycket ovan). Detta beror mycket på 
tillkommande ytor samt höga kostnader på grund av den varierande väderleken under 
januari till april 2019. Stora kostnader som tillkommit är för bortlastning av stora 
snöhögar i samband med större snöfall som varit under perioden samt extra 
halkbekämpning för att temperaturen pendlat mellan plus och minus. Bedömningen är 
att vinterväghållningen på årsbasis kommer redovisa underskott om 2 000 tkr, men det 
beror på hur tidig vintern blir i höst. 

Parkverksamhet 

Parkverksamheten visar ett överskott på 150 tkr i förhållande till budget. Säsongen för 
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skötsel av park och grönytor har inte dragit igång ännu så de större kostnaderna har inte 
kommit än. Prognosen för helår ser ut att bli ungefär som budgeterat. 

Mätverksamheten 

Första tertialen visar ett överskott på 560 tkr, vilket beror på lägre lönekostnader på 
grund av sjukdom och högre intäkter. Det senare beror på fler sålda primärkartor och 
nybyggnadskartor än budget. Intäkterna bedöms sjunka under resten av året på grund av 
en vikande byggkonjunktur. Verksamheten bedöms hålla budget. 

Bostadsanpassningsbidrag: Verksamheten visar ett överskott under första tertialen på 
242 tkr. Prognosen är att verksamheten förväntas ha en budget i balans, om inga större 
kostnadskrävande ärenden inkommer. 

Affärsverksamheterna 

En ökad avskrivningstakt av våra nuvarande avfallskärl för att förbereda inför inköp av 
4-fackskärl har initierats och medför en extra kostnad. 

Både Avfall och Vatten- och Avlopp har en budget i balans och bedöms redovisa ett 
nollresultat på helår. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Övrigt att fördela 500  500 500 0 

Gatubelysning 4 000  4 000 4 000 0 

Beläggningsunderhåll 4 000  4 000 4 000 0 

Lekplatser 1 500  1 500 1 500 0 

Bullerdämpande åtgärder 1 300  1 300 1 300 0 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 17 952 12 948 12 948 0 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 6 703  6 703 6 703 0 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 802 1 802 0 

Parkering 1 500  1 500 1 500 0 

Trygghetsskapande åtgärder 1 000  1 000 1 000 0 

GIS upphandling och nytt 
system 1 300  1 300 1 300 0 

Maskiner till drift GPT 400  400 400 0 

Mätutrustning 500  500 500 0 

Mätbil 500  500 500 0 

Flygfotografering, kartering och 
digitalisering 1 000 392 608 608 0 

Summa 59 203 20 642 38 561 38 561 0 
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Investeringsredovisning Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255  255 255 0 

Kretsloppsverksamhet och 
tekniskt kontor 1 000  1 000 1 000 0 

KLC i egen regi 2 242 999 1 243 1 243 0 

Summa 3 497 999 2 498 2 498 0 

Investeringsredovisning VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 55  0 55 55 

Reinvestering Murarv. 80  0 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 000  1 000 1 000 0 

Pumpstationer 10 247  5 000 10 247 5 247 

Utredning och åtgärder 
ovidkommande vatten 8 407  1 000 8 407 7 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790  2 500 4 790 2 290 

Åtgärder på spillvattenledning 
Bro-Järfällatunneln 150 000 342 750 149 658 148 908 

UBS-ledning 
(Sigtunaledningen) 150 000 87 807 62 193 62 193 0 

Vattenkiosker 3 000  500 1 287 787 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745  1 000 12 745 11 745 

Nya ledningar ospecificerat 10 421  4 500 10 421 5 921 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000  1 500 3 000 1 500 

Ådö utbyggnad 51 500  10 000 48 326 38 326 

Utökat VA-verksamhetsområde 33 121  5 000 33 121 28 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000  500 10 000 9 500 

Nytt fordon 4 000  3 000 4 000 1 000 

Summa 452 366 88 149 98 443 359 330 260 887 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2019 är 10 000 tkr. Eftersom 
verksamheten använde mer pengar än budgeterat till trafik- och tillgänglighetsprojekt 
under 2018 räknas det bort från årets budget, vilket innebär att budgeten för 2019 är 
6 703 tkr. Flera stora projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet pågår såsom GC-
väg längs med Artistvägen där upphandling av entreprenör pågår, projektering av GC-
väg längs med Klövtorpsvägen, underlag för upphandling av totalentreprenad för GC-
väg mellan Tjusta och Håbo-Tibble är under framtagande, asfaltsgupp är beställda för 
vägar där problem med hastighetsefterlevnaden har varit stor under längre tid, t.ex. i 
Norrboda. Samtliga utredningar i årets TTP är påbörjade. Befolkningen ökar och det 
innebär att även projekten som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Behovet 
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finns bland annat för nya gång- och cykelbanor som ansluter till ny områden samt 
ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder. Samtliga projekt är påbörjade och 
prognosen är att budgeten kommer att användas under året. 

Bulleråtgärder: Budgeten för 2019 är 1 300 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 möjligheten att söka bidrag för åtgärder. Ett 
arbete har påbörjats avseende bullervall och planering för bullerskydd för de mest 
bullerutsatta fastigheterna i kommunen. Prognosen är att budgeten kommer att användas 
under året. 

Beläggning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Det finns ett stort behov av ny beläggning på 
många av kommunens större vägar, till exempel Enköpingsvägen och 
Granhammarsvägen. Det är viktigt att dessa genomförs i år. 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. 

Gatubelysning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Fortsatta investeringar i byte till LED 
lampor. År 2017 byttes 950 lampor till LED lampor. Totalt har kommunen bytt nu ut 
90 % av all belysning som ska bytas till LED. Energibesparingen har redan börjat slå 
igenom det framgår genom att 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 allteftersom LED-lamporna 
installeras. 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. Prognosen är att samtliga investeringspengar för belysningen 
kommer att upparbetas. En del belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom 
projektet trygghetsskapande åtgärder. 

Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2019 är 1 000 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. Prognosen är att budgeten kommer att 
upparbetas i år. 
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Maskiner till driften: Budget för 2019 är 400 tkr. På grund av ökade driftytor och att 
en allt större del av arbetet sker i egen regi behöver driftverksamheten fler maskiner 
såsom väghyvel, lastbil, sopmaskin. Dock räcker inte en budget på 400 tkr till denna typ 
av investeringar. Men driftverksamheten behöver även nya mindre maskiner för att 
förbättra arbetsmiljön som exempelvis röjsågar och motorsågar. Prognosen är att 
budgeten kommer att upparbetas i år. 

Lekplatser: Budgeten för 2019 är 1 500 tkr. Budgeten planeras att användas till inköp 
och reinvestering i ny lekplatsutrustning på/vid befintliga lekplatser samt investering i 
nya rekreationsytor. Arbetena med detta är påbörjat och prognosen är att budgeten 
kommer att upparbetas i år. 

Parkeringsåtgärder inkl. Cykelparkering i Kungsängen och Bro: Budgeten för 
2019 är 1 500 tkr. Budgeten kommer användas till kompletterande infartsparkeringar i 
Kungsängen och Bro. Det behövs fler cykelparkeringar i kommunen, framförallt i 
stationsnära områden och kring andra kollektivtrafiknära områden som exempelvis 
busshållplatser. Laddplatser för elcyklar och ett eventuellt införande av lånecyklar 
kommer utredas. Att kunna erbjuda bra och säkra cykelparkeringar gör att fler väljer 
cykel istället för bilen. Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 

GIS-upphandling: Budget för 2019 är 1 300 tkr. GIS-upphandlingen håller på att 
förberedas och kommer genomföras under andra halvan av 2019. Prognosen är att en 
del kan komma behövas ombudgeteras till 2020. 

Mätutrustning: Budgeten för 2019 är 500 tkr. Planering och utvärdering inför inköp 
pågår. 

Mätbil: Budgeten för 2019 är 500 tkr. Planering och utvärdering inför inköp pågår. 

Flygfotografering, kartering, laserskanning: Budget för 2019 är 608 tkr. Kartering 
har levererats och har belastat projektet under första tertialen. Laserskanning kommer 
levereras under kommande tertial. Prognosen är att budgeten upparbetas i år. 

Avfall 

Containers: Fokus under våren har varit den nya upphandlingen och därför kommer 
upphandlingen och investeringen av containers att genomföras i höst. 

Vatten och Avlopp 

Diverse maskiner: Maskinparken uppdateras kontinuerligt. Flera driftstekniker 
behöver utrustning så en större punktinsats kommer genomföras. 

Pumpstationer: Många pumpstationer är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och 
styrsystem men även pumpar. 

Tillskottsvatten: Genomförd områdesfilmning visar på stora behov av renovering och 
relining av ledningssträckor med stort inläckage, vilket ska genomföras under året. 

LPS-pumpar: Investering i nya LPS-pumpar (lågtryckspumpar) i både befintliga och 
nytillkommande områden. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Det finns ett stort behov av 
utredning och åtgärder, men inte akut. Detta är arbete påbörjades under 2018 med en 
förstudie av nybyggnation av Kungsängens pumpstation. 

UBS-ledningen: Utbyggnaden fortskrider planenligt. Hela ledningssträckan beräknas 
tas i drift under sommaren 2019. 
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Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda, en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen 
och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-
Tibble. 

Dagvatten: Stora behov finns till exempel i gröna dalen runt nya IP och kyrkogården. 
Dammar och andra öppna dagvattenlösningar behöver byggas för att komma tillrätta 
med översvämningsproblematik. År 2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för 
utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma 
belopp fram till 2021. 

Nya ledningar, renovering och serviser: Både projektering i egen regi och utökad 
driftsorganisation ger större möjligheter att utföra mindre arbeten samt att arbeta med 
renovering och nyläggning i egen regi. Behovet av försvarsarbeten i samband med 
exploateringar ökar. En stor mängd försvarsarbeten för att förbättra leveranssäkerheten 
för dricksvatten planeras under 2019 i samband med flytten av Norrvattens ledning vid 
Tibbleängen. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning 
mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projekteringen påbörjades 2018. 

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 är påbörjad. 

Utökat verksamhetsområde: I samband med att kommunen växer samt 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. 

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 
Lejondalssjön inklusive Tjusta, påbörjades under hösten. Verksamheten har tagit över 
anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsanläggning. 

Fordon: Nytt arbetslag medför behov av nya fordon och kontoret behöver en poolbil 
samt att ett antal driftsfordon är äldre och behöver ersättas. 

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. 
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4.7 Utbildningsnämnden 

4.7.1 Inledning 

Vinjett 

Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till absolut toppklass. 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 ansvarar för gymnasieskola. 

Ansvarsområde och organisation  

Under 2019 ansvarar 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 förskolechef. 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 är cirka 900 personer. 

Viktiga händelser under året 

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 
Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 

Skolinspektionen genomför 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. 
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I början av april togs första spadtaget för en nya förskolan Ringblomman på Ringvägen 
i Kungsängen. 

Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har 
flyttat in under våren. 

I slutet av 2019 kommer förskoleverksamhet att flytta in i nya förskolan Kristallen på 
Lillsjö badväg i Kungsängen. 

Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Globala skolan - ett 
språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått. 

4.7.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
omsorg 3 904 1 436 3 767 1 360 137 -76 61 -179 

Förskola 
Öppen förskola 145 631 70 599 150 281 73 272 -4 650 2 673 -1 977 -3 148 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 270 996 

112 69
6 276 226 

120 56
7 -5 230 7 871 2 641 -7 207 

Gemensam 
verksamhet 24 966 22 982 26 716 24 108 -1 750 1 126 -624 1 946 

Summa 445 497 
207 71

3 456 990 
219 30

7 -11 493 11 594 101 -8 588 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk omsorg 11 545 4 308 11 545 4 308 0 0 0 

Förskola 
Öppen förskola 428 398 211 797 431 798 213 797 -3 400 2 000 -1 400 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 785 125 338 084 794 745 343 084 -9 620 5 000 -4 620 

Gemensam 
verksamhet 70 133 68 951 69 113 68 951 1 020 0 1 020 

Summa 
1 295 20

1 623 140 
1 307 20

1 630 140 -12 000 7 000 -5 000 

 

Ekonomisk analys 

Helårsprognos  
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 101 tkr per 20190430. Antalet elever i 
grundskolan, fritidshem och grundsärskola ökar till hösten. Detta innebär att 
höstterminen kostar mer än vårterminen, vilket är en delförklaring till att 
Utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat i helårsprognosen. 
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Utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott med -5 000 tkr på helåret. 
Underskottet motsvarar 0,7 % av nämndens totala budget. 

Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos 
dagbarnvårdare. Resultatet beräknas bli enligt budget. 

Förskola och Öppen förskola 
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget. 

Underskottet (-1 400 tkr) beror på att 3 av kommunens förskoleenheter har för högre 
kostnader än vad budget medger. Enheterna jobbar med åtgärdsplaner för att få budget i 
balans. 

Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 
Antalet Upplands-Bro elever i grundskolor, särskolor och fritidshem beräknas bli i stort 
sett som budgeterat. 

Underskottet (-1 620 tkr)  beror på att 3 av kommunens skolenheter har för högre 
kostnader än vad budget medger. Enheterna jobbar med åtgärdsplaner för att få budget i 
balans. 

Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och modersmåls-
undervisning. Verksamheten beräknas gå med -3 000 tkr i underskott. Enheten arbetar 
för att slå ihop undervisningsgrupper. Enheten har ca 7 färre lärare till hösten 2019 och 
kommer att erbjuda studiehandledning enl. upprättad matris. 

Gemensam Verksamhet 
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter 
genererar ett överskott med 1 020 tkr pga. vakanser under delar av året. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

IKT-satsning förskolor och 
skolor 2 000 0 2 000 2 000 0 

Inventarier/ utrustning förskolor 
och skolor 4 358 0 4 358 4 358 0 

Larm och säkerhet 3 000 0 3 000 3 000 0 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 1 000 1 000 0 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 500 500 0 

Summa 10 858 0 10 858 10 858 0 

 

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. 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport april 2019 60(67) 
 

 

Larm och säkerhet 
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och 
skolor. 

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. 
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4.8 Äldre- och omsorgsnämnden 

4.8.1 Inledning 

Vinjett 

Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och 
omsorgsnämnden. Förberedelser för att byta utförare på Hagtorps vård- och 
omsorgsboende har pågått under perioden. 

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 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 

Biståndsenheten  

Följande aktiviteter har påbörjats/genomförts under perioden januari - april 2019: 

Upplands-Bro kommun har ingått i Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid 
flyttning till vård- och omsorgsboende mellan kommunerna i Stockholms län. När en 
person ansöker om plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, fattar 
utflyttningskommunen beslut och behåller betalningsansvaret så länge den enskilde 
behöver insatsen. 

Arbetet har påbörjats inför att ny utförare tar över driften av Hagtorps äldreboende. 
Frösunda Omsorg AB lämnar över till Attendo AB den 15 maj. 

Tillsammans med kommunikationsavdelningen har översyn och revidering av de 
informationsbroschyrer som vänder sig till invånare påbörjats. Det ska bli tydligt att 
valfrihet finns inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. 

Enheten deltar i arbetet med att utveckla och kartlägga dagverksamheten vid 
Kvistaberg. 

Revidering av riktlinjer för Äldre- och omsorgsnämndens områden har påbörjats. 

Lex Maja: en sekretessbrytande bestämmelse till skydd för vanvårdade djur har 
tillkommit. Från och med den 1 april 2019 har personal inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst en möjlighet att anmäla vanvård av djur. 
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Enheten har fortsatt arbetet med nya arbetsmetoder utifrån Lagen om samverkan vid 
utskrivning från slutenvården (LUS). FOU.nu har engagerats i syfte att stärka 
samverkan med primärvård och geriatriska avdelningar. Enheten har gjort en 
utvärdering av den egna bemanningen i förhållande till nya arbetsmetoder och en ökad 
äldre befolkning. För att kunna erbjuda en trygg utskrivningsprocess från sjukhusen 
samt kvalitetssäkra insatser behöver enheten stärkas upp med en tjänst. 

Personalläget har varit stabilt, en konsult täcker upp på ett vikariat. Resultatet av HME-
enkäten har presenterats på enheten, resultatet visar en förbättring inom samtliga 
områden jämfört med 2017. Fortsatt arbetet planeras där fokus läggs på specifika 
frågeställningar i syfte att analysera och stärka det som fungerar bra. Personalen har fått 
kompetensutveckling i bland annat; grundkurs FREDA - frågor kring tema Våld i nära 
relation, juridisk handledning samt HBTQ - att synliggöra normer i socialtjänsten med 
ett HBTQ perspektiv. 

  

Utföraravdelningen 

Hemtjänst och servicehus  
Enheten har under våren haft fortsatt stöd från extern konsult för genomlysning och 
anpassning av kostnader för att uppnå en ekonomi i balans. En handlingsplan om hur 
hemtjänsten ska organiseras för att få enhetens ekonomi i balans har tagits fram. 

Behovet av kvalificerad personal ökar då fler bor hemma längre och har mer komplexa 
behov, exempelvis finns behov av ökade kunskaper om demenssjukdom. Hemtjänsten 
har haft stora svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, vilket har inneburit 
övertidsarbete för ordinarie personal, och är en trolig orsak till ökad sjukfrånvaro 
jämfört med föregående år. 

Norr- och Allégården 

 Nytt schema - ökade tjänstgöringsgrader - Heltid 
I februari ökades 17 medarbetares tjänstgöringsgrad från deltid till heltid. Alla 
medarbetare som vill har därmed givits möjlighet att arbeta heltid. För att 
möjliggöra heltidssatsningen har en schemaförändring i verksamheten 
genomförts, där personalen måste arbeta flexibelt på fler avdelningar i 
verksamheten. Det flexibla arbetet kommer troligtvis utveckla både 
verksamheten och personalen. 
 

 Projekt Tena Identify  
Allégården har deltagit i ett pilotprojekt för ett digitalt system för 
inkontinensutredningar. Under 72 timmar registreras en individs urinläckage. 
Eftersom tiden för en individs urinläckage syns har rutinerna förändrats; onödiga 
byten av inkontinensskydd behöver inte göras och toalettbesöken har utökats. 
Projektet pågår och förväntas vara klart innan sommaren. 
 

 Delaktighet - ansvarsområden - ombud 
Verksamheten arbetar aktivt med medarbetarnas delaktighet genom ombud inom 
måltid, hygien, aktivitet, dokumentation och demens. Ombuden skapar och 
planerar aktiviteter, implementerar och möjliggör rutiner samt utför 
egenkontroller varje månad. Arbetet med ombud har skapat delaktighet och 
engagemang och arbetet fortsätter att utveckla under året. 
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 Tovertafel och smart-TV 

I januari levererades två Tovertafels till verksamheten. Det är en digital 
spelenhet som hjälper personer med demens att interagera. Smarta TV-apparater 
används i verksamheten, bland annat för visning av gamla filmer, för att spela 
musik och för att väcka minnen. 
 

 Högtider och fest 
Under perioden har verksamheten haft julgransplundring, firat alla hjärtans dag, 
tittat på Vasaloppet, firat fettisdagen, varit på musikunderhållning i Florasalen, 
firat våffeldagen, haft påskpyssel, målat ägg, firat påsk och firat Valborg. 

Kungsgården 

 Utbildningar 
Utbildning om bemötande vid demens och förflyttningsteknik har anordnats för 
all omsorgspersonal, föreläsning om positiv skyddsrond har genomförts för 
chefer och enhetsledare, samordnare har fått arbetsmiljöutbildning, enhetschef 
har fått utbildning i arbetsrätt och hela Kungsgårdens personalgrupp blivit 
demensvänner. Enheten arbetar intensivt med positiv feedbackkultur. Två 
medarbetare har påbörjat utbilda sig kring kultur i vården. Utbildningen ger 7,5 
högskolepoäng. 
 

 Kost 
En handlingsplan har upprättats tillsammans med Norr- och Allégården samt 
utbildningskontorets kostenhet för att förbättra avvikelsehantering, 
kommunikation samt brister kring maten. 
 

 Närstående och anhörigas delaktighet 
Förebyggande enheten utbildade anhöriga till demensvänner. 
 

 Arbetsmiljö 
Enheten arbetar aktivt med riskanalyser samt med positiv feedback i 
verksamheten. Resultatet av HME-enkäten var betydligt högre än föregående år 
vilket visar på att arbetet gett resultat. 
 

 Möjlighet att arbeta heltid 
Enheten arbetar aktivt med heltidsfrågan och har lyckats utöka flera 
medarbetares tjänstgöringsgrad från deltid till heltid genom nya arbetssätt och 
bemanningsplanering. 
 

 Samvaro 
Enheten har köpt in Tovertafel, en digital spelenhet som hjälper personer med 
demens att interagera. Smart-TV har köpts in, vilket underlättar 
målgruppsanpassad musik, TV och film. 

 
Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Projekt Tena Identify 
Enheten deltar i digital inkontinensmätning inom pilotverksamheten Allégården. 
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 Utbildning  

Enheten har utbildat omsorgspersonal i förflyttningsteknik samt anordnat 
föreläsning om bemötande vid demens sjukdom. 
 

 Digitalisering 
Arbetet med att föra in KVÅ-koder, Klassifikation av Vårdåtgärder, efter krav 
från Socialstyrelsen. 

Förebyggande enheten för äldre 

Utvecklingen av förebyggande enheten för äldre fortsätter. Enheten utökade 
kompetensen genom att anställa en hälsopedagog och arbetsterapeut. I samband med 
detta utökade enheten antal besökare på dagverksamheten samt antal aktiviteter på 
öppna verksamheten. 

2018 hade enheten 706 besökare under januari till april. Enheten satte målet att öka 
antalet besökare under samma period 2019 med 17 procent till 826 besökare. Resultatet 
blev 1 007 besökare, en ökning med 42 procent. En kartläggning av behovet för 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga med fokus på öppettiderna pågår i 
samarbete med biståndsenheten och kvalitet- och verksamhetsstöd. 

Följande aktiviteter har påbörjats/genomförts under perioden januari - april 2019: 

 Utökade aktiviteter inom den öppna verksamheten med teatergrupp och fler 
gymaktiviteter. 
 

 Anhörigkonsulent påbörjat samarbete med vård- och omsorgsboenden gällande 
anhörigambassadörer. 
 

 Internationell uppmärksamhet i bland annat Schweizisk tidning samt från 
Nordens välfärdscenter. 
 

 Startat Seniorkampen med över 100 anmälningar från Sverige och Tyskland. 
 

 Finalist i årets arbetsplats. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

Avdelningen håller bland annat i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i 
arbetet med olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbete. 
Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och 
omsorgsboendet Hagtorp. 

Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 
verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. 

Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har pågått 
under perioden. Utredare/verksamhetsutvecklare rekryterades internt. Detta innebär att 
avdelningen är fulltalig och har utökats med en tjänst. Tjänsten som strateg för våld i 
nära relation har flyttats till kommunledningskontoret. 
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4.8.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 

Avvikelse 
201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 37 065 4 100 33 540 4 730 3 525 630 4 155 0 

Utföraravdelning
en 43 645 15 102 45 302 15 215 -1 657 113 -1 544 0 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 5 445 1 282 4 121 1 119 1 324 -163 1 161 0 

Summa 86 155 20 484 82 963 21 064 3 192 580 3 772 0 

 

Helårsprognos 

Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 119 167 12 800 119 350 13 983 -183 1 183 1 000 

Utföraravdelningen 132 537 45 307 99 073 10 443 33 464 -34 864 -1 400 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 16 241 3 846 15 807 3 412 434 -434 0 

Summa 267 945 61 953 234 230 27 838 33 715 -34 115 -400 

 

Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 3,8 mnkr, vilket 
motsvarar 6 procent. Huvudsakligen beror överskottet på avsatta medel för kommande 
lagändringar och överenskommelser inom äldreomsorgen. På helår prognostiseras 
Äldre- och omsorgsnämnden med ett underskott på 0,4 mnkr. 

  

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 4,2 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat på 2,5 mnkr varav Hagtorps verksamhet 
visar ett negativt resultat med 0,2 mnkr. Budgeterade medel är avsatta 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. 

På helår prognostiseras enheten enligt budget. 

  

Biståndsenheten Äldreomsorgen visar ett positivt resultat med 1,7 mnkr främst 
beroende på lägre antal hemtjänsttimmar. 

Placeringar - Visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr. Prognos i budget januari-april för 
externa placeringar ser positivt ut med 489 dygn i jämförelse med samma period 2018 
där det visade 748 dygn. 
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Hemtjänst, Servicehusen - Visar ett positivt resultat med 1,5 mnkr. Utförd tid inom 
hemtjänst ordinarie boende har ökat under perioden januari-mars med 3 589 timmar i 
jämförelse med samma period år 2018. Utförd tid för hemtjänst på servicehusen har 
ökat med 40 timmar under perioden januari-mars 2019 jämfört med samma period 
föregående år då vårdtyngden har ökat. 

Personal och administration - Visar ett negativt resultat på 0,2 mnkr då enheten har en 
konsult på ett vikariat fram till sommaren 2019. 

Sammantaget prognostiserar enheten ett överskott med 1,0 mnkr. 

  

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 1,5 mnkr som främst beror på 
hemtjänstens verksamheter. 

Övergripande enheten visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr och på helår prognostiseras 
enligt budget. 
 
Hemtjänst egen regi / Hemtjänst natt / Servicehus - Visar ett negativt resultat på 2,5 
mnkr. Personalkostnaderna överskrider intäkterna, verksamheterna har höga kostnader 
för övertid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder för att minska underskottet pågår där 
även en extern konsult medverkar. Enheten prognostiserar ett underskott på 2,4 mnkr 
varav hemtjänst LOV står för 2,0 mnkr och servicehus för 0,4 mnkr. 

Vård- och omsorgsboenden - Visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr Norrgården och 
Allégårdens bedriver ett intensivt utvecklingsarbete kring genomlysning av rutiner och 
processer rörande inköp av livsmedel, hygienartiklar, näringsdrycker och liknande. 
Detta har resulterat i en minskning med 56,2 procent. Vidare kommer genomlysningen 
att fortsätta under året. Kungsgårdens personalkostnader är lägre beroende på låga 
sjuktal, god bemanningsplanering samt att intäkterna från de boende är högre mot 
budgeterat. Prognosen får egen regis boenden visar ett överskott på 1,1 mnkr. 

Hälso- och sjukvårdsenheten - Visar ett positivt resultat med 0,2 mnkr. Enheten 
prognostiserar enligt budget. Ett ökat behov av hjälpmedel generar en negativ prognos 
med 0,1 mnkr. 

Förebyggande enheten äldre - Visar ett positivt resultat med 0,5 mnkr vilket beror på att 
planerad utökning inte hade startats upp under årets första månader. Våren har präglats 
av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat antalet besökare med 42 
procent sedan januari 2018 och på träffpunktverksamheten har nya aktiviteter startats 
upp. Prognosen för enheten beräknas enligt budget. 

Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget ett underskott med 1,4 mnkr. 

Kvalitet och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 1,2 mnkr 

Lägre kostnader för digitalisering samt avsatt budgeterade medel för att täcka ökade 
volymer. På helår prognostiserar enheten enligt budget. 

 

 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 1 056 1 056 0 

Kungsgården 198 0 198 198 0 

Dagverksamhet 50 0 50 50 0 

Norr/Allégården 270 0 270 270 0 

Norr/Allégården 
sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 100 100 0 

Hemtjänst omklädningsrum 91 0 91 91 0 

Förebyggande enhet Uteplats 
Torget 4 85 0 85 85 0 

Summa 2 355 68 2 287 2 287 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Sängar och traverser har investerats på Norrgården och Allégården för 0,5 mnkr. 
Investering av elcyklar för hemtjänsten har påbörjats. 

 

Samtliga investeringar ovan prognostiseras ske enligt budget. 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Roger Sundholm 

Ekonomichef 

Ekonomistaben 

   

Roger.Sundholm@upplands-bro.se 

2019-04-03 KS 19/0227  

Kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret Attunda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 

Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat 

Kommunalförbundets verksamhet under 2018 och överlämnat sin 

revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år 

2018 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2018.  

Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen 

och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2019. 

 Revisorernas granskningar och revisionsberättelse 2018 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.  

 

Karl Öhlander  

Tf Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Årsredovisning 2018 för Brandkåren Attunda 

2. Revisionsberättelse 2018 för Brandkåren Attunda 

3. Revisorernas redogörelse för år 2018 

Beslut sänds till 

 Brandkåren Attunda 



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 80 Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret 
Attunda 

 Dnr KS 19/0227 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 

Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat 

Kommunalförbundets verksamhet under 2018 och överlämnat sin 

revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år 

2018 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2018.  

Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen 

och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2019. 

 Revisorernas granskningar och revisionsberättelse 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 

Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Beslutet skickas till: 

 Brandkåren Attunda 
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Ekonomistaben 
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Handlingsplan för de lagstadgade 
minoritetsspråken 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Handlingsplan för minoritetsspråken antas. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det 

finska språket. Det betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda 

lagstadgade rättigheter. 

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes 

ytterligare. Kommunerna har t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 

myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.  

Därför har vi tagit fram en handlingsplan som ska bli ett verktyg för att 

underlätta arbetet och uppföljningen när kommunen och minoriteterna ska 

samverka i fortsättningen. Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har 

tagits fram i samråd med representanter i vår interna samrådsgrupp som består 

av Kultur- och fritidskontoret, Utbildningskontoret, Kommunledningskontoret 

samt Socialkontoret. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Barnperspektiv 

Konsekvenserna med denna handlingsplan är enbart positiva då lagen till stor 

del riktar sig mot de yngre då de är dom som ska föra minoritetsspråket och 

kulturen vidare. Se bland annat 4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk: ”Barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 

  

 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-04-25 KS 19/0173 

 
 

 

 

 

 

Karl Öhlander  

Tf Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Handlingsplan för Finskt Förvaltningsområde 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 79 Handlingsplan för de lagstadgade 
minoritetsspråken 

 Dnr KS 19/0173 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Handlingsplan för minoritetsspråken antas. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det 

finska språket. Det betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda 

lagstadgade rättigheter. 

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes 

ytterligare. Kommunerna har t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 

myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.  

Därför har vi tagit fram en handlingsplan som ska bli ett verktyg för att 

underlätta arbetet och uppföljningen när kommunen och minoriteterna ska 

samverka i fortsättningen. Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har 

tagits fram i samråd med representanter i vår interna samrådsgrupp som består 

av Kultur- och fritidskontoret, Utbildningskontoret, Kommunledningskontoret 

samt Socialkontoret. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Handlingsplan för minoritetsspråken antas. 
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1 Inledning 
 
 
Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det 
finska språket, då vi är en av de kommuner som blev invalda. Att vara finsk 
förvaltningsområde betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda 
lagstadgade rättigheter i kommunen, bland annat stärkt skydd för användning 
av finska i kontakt med myndigheter och i äldre- och barnomsorgen. 
Upplands-Bro får statsbidrag för att leva upp till lagens (2009:724) krav och för 
åtgärder för att främja och bevara finska språket och kulturen. 

Att implementera Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är ett 
långsiktigt och kontinuerligt arbete. För att lyckas med det är det viktigt att 
förtydliga vad man har för mål med verksamheterna. Därför har Upplands-Bro 
kommun tagit fram denna handlingsplan. 

Handlingsplanen är 2 årig och återkopplingen till Kommunstyrelsen sker i 
samband med årsredovisning. Dock kan mål och aktiviteter uppdateras 
kontinuernligt av ansvarig. 

 
 
 
1.1 Finska språkets långa historiska närvaro i Sverige 

 
 

Sverige och Finland har en lång gemensam historia. De var under drygt 600 
år ett och samma rike, där svenska, finska och många andra språk talades. 
Som ett resultat av kriget mot Ryssland förlorade Sverige den östra rikshalvan 
- Finland - år 1809.  

Det som avträddes till Ryssland i freden i Fredrikshamn var en tredjedel av ett 
kungarike med Stockholm som huvudstad. Finska är således ett av de många 
språk som genom tiderna har talats i Sverige.  

När Sverige och Finland tillhörde samma rike var Stockholm, Mälardalen, 
Värmland, Dalarna och Tornedalen de områden där finskan var mest utbredd. 
Efter andra världskriget har stora finska befolkningsgrupper bildats i 
storstäderna och på industriorter i södra och mellersta Sverige. Även 
Norrbotten har en betydande Finskspråkig befolkning. 
 
Idag bor ca 712 000 personer med finskt påbrå i Sverige (födda i Finland eller 
minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland). 
Man räknar med att ca 200 000 - 250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är 
ett finsk-ugriskt språk och tillhör samma språkstam som till exempel samiska. 
Språken som är närmast finskan är karelska och estniska. Finskan har som 
sagt använts i Sverige så länge som Sverige funnits. 
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Många finnar som flyttade till Sverige under 1500 - 1600-talet bytte språk till 
svenska. En grupp som kallades svedjefinnar lyckades bevara finskan eller 
vara tvåspråkiga in på 1960-talet. 

Finskan är modersmål för ungefär fem miljoner människor i världen. Finskan 
används också bland de övriga fyra nationella minoriteterna i Sverige. 
Sverigefinnarnas finska är i stort sett lik finskan i Finland. Men i vissa moderna 
ord som tunnelbana och mobiltelefon har svenskan påverkat. I talspråk bland 
yngre sverigefinnar kan det finnas skillnader i grammatiken. 

 

 

1.2 Sveriges minoritetspolitik 
 
 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter godkändes 
av Europarådets ministerkommitté 1994. I december 1999 beslutade 
riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- 
och minoritetsspråk. Därmed erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och 
tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna har dessutom en 
särskild ställning som urfolk. Samtidigt erkändes jiddisch, romani chib, finska, 
samiska och meänkieli som nationella minoritetsspråk. 

De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under en lång tid. Grupperna 
har en uttalad samhörighet och en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. 

Utmärkande för de nationella minoriteterna är att viljan att behålla den egna 
identiteten är stor och kulturerna är en levande del av det svenska samhället 
och en del av det svenska kulturarvet. 

Från den 1 januari 2010 har vi en lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (SFS 2009:724) som stärker det skydd för vårt lands historiska 
nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen 1999. Det 
folkrättsliga skyddet för minoriteterna och minoritetsspråken har sin grund i 
Europarådets minoritets konventioner.  

Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter syftar till att skydda de 
nationella minoriteternas fortlevnad medan Minoritetskonventionens syfte är 
att skydda Europas kulturella mångfald. 

Av konventionerna kan det utläsas att det finns ett stort antal minoriteter i 
Europa som levt i området en lång tid och som har ett eget språk och en egen 
kultur. I konventionerna konstateras också att vissa minoriteters språk riskerar 
att gå förlorade. 

Den svenska riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett 
erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Sverige erkände 
därmed en historisk närvaro av flera minoriteter och en mångfald av språk 
samt att dessa grupper ska ha möjlighet att upprätthålla och bevara sin kultur 
och sitt språk. 
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Ett språk som har ställning som nationellt minoritetsspråk uppfyller två 
kriterier.  

 Det första är att det är ett språk och inte en dialekt.  

 Det andra är att det har talats kontinuerligt i Sverige i minst tre 
generationer eller ungefär hundra år. 
 

De fem nationella minoritetsspråken delas i två kategorier. 

Den ena kategorin utgörs av landsdels- eller minoritetsspråk och innefattar 
finska, meänkieli och samiska. Dessa språk har historisk-geografisk 
anknytning i Sverige eftersom dessa av hävd har talats i vissa territorier i 
Sverige.  
Den andra kategorin benämns som territoriellt obundna språk och innefattar 
jiddisch och romani chib. 

Minoritetspolitikens mål är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjlighet till inflytande och att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Den så kallade självidentifikationsprincipen innebär att varje individ själv 
avgör om han eller hon tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna.   

 

 

 
 
1.3          Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk  

 

 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. 

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom 
de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 
Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera 
minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda 
minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att 
få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra 
myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör 
dem. 

I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna 
skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De 
personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunerna 
har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt. 

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärktes ytterligare. Kommunerna har till exempel skyldighet att anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna 
lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. 
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Förutom denna lag så finns även Förordning (2009:1299) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk och minoritetstänket finns även inbakad i både 
språklagen och bibliotekslagen. 

 

 

Lagstiftning 

 

”Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella 

minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk 
hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om 
äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av 
tillämpningen av lagen. Lag (2018:1367)” 

                 (1 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i 

enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.” 

                  (2 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som 
denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars 
verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller 
minoritetsspråken. Lag (2018:1367)”  

                  (3 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter 
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 

                   (4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 
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6 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar om 
förvaltningsområden och vilka kommuner som ingår. Då detta ändras varje år 
när fler kommuner antas, så är denna del bäst att kolla upp varje gång. 

 
 

”Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i 

förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun 
ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan 
ansöka hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får 
besluta om utträde endast om det finns synnerliga skäl. 

Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett 
förvaltningsområde. Lag (2018:1367).”  

                 (7 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

Eftersom Upplands-Bro kommun blev en finskt förvaltningskommun 2010, 
gäller även de särskilda rättigheterna i vår kommun. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter 
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

 

 

Grundskyddet gäller samtliga nationella minoriteter i hela landet och 
innebär att: 

 

 förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på 
lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs, 

 det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, 

 barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt, 

 förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda 
med representanter för minoriteterna i sådana frågor. 
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För de kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområdet för 
finska, samiska och/eller meänkieli gäller även särskilda rättigheter: 

 

 enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga 
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är 
beslutsfattare, 

 myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att 
på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. 

 myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på 
minoritetsspråk. 

 förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i minoritetsspråken, 

 kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och 
barnomsorg, helt eller väsentlig del på minoritetsspråken om någon i 
förvaltningsområdet önskar detta. 
 

 

 

 

1.4 Uppföljning av den nationella minoritetspolitiken 

 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget ett nationellt 
uppdrag att samordna minoritetspolitiken och följa upp hur myndigheter 
förverkligar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i sina 
verksamheter. 

 
 

Lagstiftning 

 

”Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av 
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning 
(2010:196).” 

      (2 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 
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”Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters 
tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
när det gäller samer och samiska.” 
 
    (3 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

Länsstyrelsen och sametinget är också ansvariga för kunskapshöjande 
insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, 
tjänstemän och allmänheten ska känna till deras rättigheter. 

Sametinget ansvarar för frågor som rör samer och de samiska språken. 
Länsstyrelsen ansvarar för frågor som rör judar, romer, sverigefinnar och 
tornedalingar samt jiddisch, romani chib, finska och meänkieli. 

Länsstyrelsen och Sametinget gör årligen en samlad bedömning av hur lagen 
efterlevs och rapporterar detta till regeringen. Myndigheternas uppdrag avser 
hela landet. Detta innebär till exempel att dom genomför informations- och 
utbildningsinsatser samt ger stöd till kommuner och andra myndigheter.  
I uppdraget ingår att fördela statsbidrag till kommuner, landsting/regioner och 
till nationella minoritetsorganisationer. 

Lagen består av ett grundskydd som gäller i hela landet och för samtliga fem 
minoriteter och minoritetsspråk. Dessutom finns ett förstärkt skydd för 
minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska i så kallade 
förvaltningsområden.     
I dagsläget ingår 81 kommuner och 15 landsting/regioner i 
förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska. 
Uppdelat: 64 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 22 kommuner i det 
samiska och 7 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli. 
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1.5        Övergripande målsättningar 
 
 
Upplands-Bro kommun ska sprida kunskap om lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk bland politiker, kommunanställda och invånare i 
kommunen, samt informera om de finskspråkigas rättigheter i kommunen. 
Det är kommunens uppgift att synliggöra det finska språket och kulturen och 
långsiktigt arbeta för att trygga det finska språkets ställning i kommunen med 
hjälp av konkreta insatser inom kommunala verksamheter. 

Målet är att tänket ska genomsyra alla våra verksamheter, att det ska vara 
självklart med inslag av minoritetskultur i alla verksamheter där detta krävs 
och efterfrågas. Detta är något som ska ligga med i kontorens egen budget 
med möjlighet att söka om hjälp/bidrag för merkostnader i form av 
statsbidraget. 

Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har tagits fram i samråd med 
representanter i vår interna samrådsgrupp som består av Kultur- och 
fritidskontoret, utbildningskontoret, kommunledningskontoret samt 
socialkontoret. Där efter har handlingsplanen gått igenom kommunfullmäktige 
för godkännande.  

Handlingsplanen syftar till att ge en helhetsbild av vad kommunen gör samt 
mål för de nationella minoriteterna från och med 2019 och framåt. Målet är att 
handlingsplanen ska bli ett verktyg för att underlätta arbetet och uppföljningen 
när kommunen och minoriteterna ska samverka i fortsättningen. 

 

I framtiden vill Upplands-Bro kommun: 
 

 Hitta nya vägar för att revitalisera finska. 

 Framhålla att kunskaper i finska är en merit vid rekrytering till 
kommunala befattningar. 

 Arbeta aktivt för att trygga finskans ställning genom att 
tillhandahålla service på detta språk, erbjuda unga möjlighet till 
språket samt med hjälp av kultursatsningar. 

 Skydda och främja det nationella minoritetsspråket  

 

Förutom de övergripande målsättningarna kommer även målsättningar per 
kontor att presenteras längre fram, under respektive kontors rubrik. 
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2 Statsbidraget 
 
 
Statsbidraget till kommuner och landsting/regioner ska användas i samråd 
med minoriteterna och ska gå till merkostnader i kommunen, landstinget och 
regionen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Statsbidraget ska inte bekosta sådant som kommuner och 
landsting/regioner redan tidigare har bekostat eller är skyldiga att göra enligt 
annan lagstiftning, till exempel dela ut föreningsbidrag eller anlita tolk. 
Stadsbidraget ska gå till merkostnader. 
 
 
Möjliga användningsområden är bland annat:   
 

 dialog och samråd med minoriteter  
 kartläggning  
 informationsinsatser och översättningar  
 organisationsöversyn och verksamhetsutveckling, tex inom förskola 

och äldreomsorg  
 kultur- och språkinsatser  
 synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex skyltning  
 initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, 

pedagogiskt material  
 del av personalkostnader  
 handlingsplan  

 
 
 
Lagstiftning 

 

”Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de 
kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska 
enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.” 

       (5§ Förordning (2018:2068) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

”Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är 
avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och 
landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för 
att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. 

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de 
behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, 
meänkieli respektive samiska.” 

      (8 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)  
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”Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett 
grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 
mars året innan bidraget betalas ut.  

En kommun med 

   - mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp, 

   - upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp, 

   - upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp, 

   - upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och 

   - 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp. 

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver 
grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.” 

       (9§ Förordning (2018:1967) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)  

 

 

”Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget 

inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. 

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar 
högst det belopp som inte har förbrukats. 

Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att 
medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader 
eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska 
som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.” 

 (10 a § Förordning (2014:1543) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

”Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i 

förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands 
län, Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands 
län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga 
kommuner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje 
bidragsår.” 

(11 § Förordning (2018:2068) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 
 

”En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning 
är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en 
redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa 
hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen 
ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.” 

  (12 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)  
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”Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte 

överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får 
överklagas.” 

  (14 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)  

 

 

Upplands-Bro kommun har mindre än 50 000 invånare vilket gör att vi årligen 
får ett grundbelopp. År 2018 motsvarar ett grundbelopp 660 000 kr. 

Upplands-Bro kommun försöker varje år att använda dessa pengar på absolut 
bästa sätt och i samråd med invånarna. 

Kommunen rapporterar årligen till Länsstyrelsen i Stockholms län över hur 
statsbidraget har förbrukats. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans 
med Sametinget uppdraget att följa upp tillämpningen av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Om en kommun inte använder 
hela statsbidraget kan beloppet sättas ner året efter. 
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3 Samråd och kartläggning 
 
 
Upplands-Bro kommun har sedan 2014 ett öppet samråd varje år. Samt sen 
hösten 2016 en referensgrupp med intresserade invånare som ses flera 
gånger/år. Via dessa grupper samlar vi in förslag och önskemål som ska leda 
oss i vårt arbete med finsk förvaltning och vi samarbetar i olika evenemang. 
Även ett internt samråd med representanter från olika kontor har bildats under 
våren 2019 för att på så sätt underlätta kontorens arbete och samarbete.  
 
 
 
Lagstiftning 
 

”Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
minoriteterna i sådana frågor. 

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta 
deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.” 

                   (5 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta 
till deras förutsättningar.” 

                (5 a § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning 
är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en 
redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa 
hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen 
ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.” 

    (12 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)  
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Mål sättningar och aktiviteter :

Hålla öppna samråd minst en gång årligen dit alla är välkomna.

Förbättra samarbetet mellan kommunens olika kontor och kunna
sprida kunskap om lagen .

Bilda/arbeta med en referensgrupp med invånare som har till uppgift
att ta fram idéer och förslag med samrådets inform ation som grund.

Kartlägga den sverigefinska minoritetens behov och önskemål, dels via
samrådsmöten, dels via andra kanaler och forum, t.ex. förslagslåda på
biblioteket, pappersenkäter och enkäter på webben.

Ha tillgång till certifierade finska tolkar via Tolkförmedlingen.

Det är viktigt att receptionen/växeln har kunskap om vilka anställda i
kommunen som kan prata finska för att kunna hänvisa personer rätt

Upplands - Bro kommun ska 2019 påbörja kartläggning av barnens
språkdo mäner då de börjar förskola – barnets språkplan – via en
kommungemensam handlingsplan för de kommunala förskolorna.

Som rutin kommer Upplands - Bro 2019 även börja kartlägga vid vilka
förskolor vi har finsktalande medarbetare inför placeringar höst och
vår – ansvar för detta har barnplaceringsassistenterna på
utbildningskontoret.
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4 Informationsansvar 
 
 
Upplands-Bro kommun ska arbeta aktivt med att informera om de rättigheter 
de finskspråkiga i vår kommun har enligt lagen, det gäller både intern och 
externt. 
Detta ska göras dels via hemsidan www.upplands-bro.se, översättningar av 
dokument och broschyrer, tvåspråkig annonsering när det passar, evenemang 
och via muntliga informationsmöten som referensgrupp och samråd. 

Upplands-Bro flaggar med finska flaggan på finska självständighetsdagen 6 
december och med sverigefinska flaggan på Sverigefinnarnas dag 24 februari. 

 
 
Lagstiftning 
 

”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som 
denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars 
verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller 
minoritetsspråken.”  

              (3 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja det nationella 
minoritetsspråket” 

(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt 8 § i 
språklagen 2009:600)  

 

 

”Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid 
sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars 
geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med 
minoritetsspråkets förvaltningsområde.  
Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, 
om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. 
 
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant 
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. 
Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en 
skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska, 
meänkieli respektive samiska. 
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Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa 
språk.” 

              (8 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas 
kontakter med myndigheten.” 

              (11 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för 
att ta emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, 
samt ha särskilda telefontider.”              

                 (12 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

 

Målsättningar och aktiviteter: 

 Kommunens hemsida och intranät ska innehålla information om de 
nationella minoriteterna, de nationella minoritetsspråken och 
minoritetssprakslagstiftningen, på finska och svenska.  

 Öka medvetenheten hos Upplands-Brobor (såväl minoriteten som icke-
minoriteten) om den sverigefinska minoriteten och dess rättigheter 
enligt lagen.  

 Kommunens tjänstemän och förtroendevalda ska få utbildning om de 
nationella minoriteterna samt om lagstiftning som beror 
minoritetsspråken. 

 Vi ska jobba för att det finns möjlighet till finskspråkig hjälp i 
kommunhusets reception.  

 Förstärka finska språkets status inom kommunen genom att använda 
det som merit vid rekrytering till tjänster där finska språket kan komma 
till användning. 

 Kommunens förvaltningar ska tillhandahålla information på finska på 
kommunens hemsida, vid behov i lokaltidningar och andra forum.  

 Kommunens telefonsvarare/växel ska ge möjlighet till information på 
finska.  

 Finskspråkig information bör finnas i broschyrform i receptionen. 



Handlingsplan för de lagstadgade 
minoritetsspråken 2019–2021 
 

18 
 

  

 Finskspråkig information/broschyrer om de olika verksamheterna finns 
i receptionen. 

 Annonsering av evenemang med finsk anknytning bör ske på både 
svenska och finska. 

 Ha tillgång till certifierade finska tolkar via Tolkförmedlingen.  
 

 Upplands-Bro ska flagga vid utvalda finska högtider. 
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5 Kultur och fritid 
 

 
En av de viktigaste punkterna när det kommer till arbetet med finsk förvaltning 
är kultur och aktiviteter, det är en grundsten i det finska språkets fortlevnad 
och teater, dans, bingo, läsning, bakning är bara några av sakerna som 
efterfrågas varje gång vi samråder. 

 
 
Lagstiftning 
 
”Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter 
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.” 

                   (4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 

 1. de nationella minoritetsspråken, 

 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

 3. lättläst svenska.” 

      (5 § Bibliotekslagen (2013:801)) 

 

 

Målsättningar och aktiviteter: 

 

 Biblioteketen i Upplands-Bro ska tillhandahålla ett brett utbud av 
litteratur för barn och vuxna, tidningar, ljudböcker, ordböcker, tidskrifter 
samt filmer på finska. 

 Anordna finskspråkiga kulturaktiviteter på äldreboenden.  

 Visa tex finsk film med svensk text för att möjliggöra tvåspråkighet. 

 Genom samarbete förstärka minoriteternas status.  

 Uppmärksamma det finska språket/folket genom att arrangera 
tvåspråkiga evenemang under tex högtider som sverigefinnarnas dag, 
morsdag och självständighetsdagen.  

 Representera minoriteterna och då i första hand finskan på något sätt i 
våra kommunala evenemang som Kungsfesten och Fest i byn.  
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6 Förskola och skola 
 
 
Upplands-Bro kommun ska arbeta för att säkra möjligheten till tvåspråkighet 
och trygga finskans ställning i samhället och då främst hos barn och unga. 
Självfallet är det så att kommunen inte kan eller ens bör arbeta ensam i den 
här frågan. För barns språkutveckling är den första och viktigaste 
källan/referensramen hemmet och föräldrarna. Av denna anledning är det 
primära att samverkan och samarbetet mellan föräldrarna och förskolan samt 
skolan fungerar. 
 
Finska som modersmål – inga förkunskaper krävs 
Upplands-Bro erbjuder elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna 
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.  
Även elever som inte har förkunskaper och trots att det är färre än 5 elever 
som ansöker. Detta då lagen säger att de grundläggande kunskapskraven inte 
kommer gäller för dem som enligt identifikationsprincipen tillhör en nationell 
minoritet. 
 
 
 
Lagstiftning 
 
”Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 

                   (4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan 
pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 
a § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800). Lag (2018:1367). 

             (17 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 
 

 
 
”den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda minoritetsspråket” 

        (14:1 § språklagen ((2009:600)) 
 

 
” En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 

modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk”. 

                                                      (7§ Skollagen (2010:800)) 
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”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken.”                

                                                                            (8 § Språklag (2009:600)) 

 
 
 
 
Målsättning och aktiviteter för förskoleverksamhet: 
 
 

 Som rutin kommer vi att börja kartlägga vid vilka förskolor vi har 
finsktalande medarbetare inför placeringar höst och vår. 

 Kartläggning av barnens språkdomäner sker då de börjar förskola – 
barnets språkplan – via en kommungemensam handlingsplan för de 
kommunala förskolorna. 

 Införskaffa pedagogiskt material som främjar tvåspråkigheten både 
analogt och digitalt. 

 I Upplands-Bro kommunala förskolor (och via gemensamma kö) 
erbjuds fortsatt vårdnadshavare som idag önskar förskola med 
pedagoger som talar finska, förtur till sådan verksamhet. 

 Kulturupplevelser. 

 Förmedla kunskap om finsk kultur samt arbeta för att höja 
minoritetsspråkens status bl.a. genom information om fördelarna med 
flerspråkighet. 

 Öka kunskapen om de nationella minoriteterna bland elever och lärare. 

 Fortsätta att aktivt söka personal med minoritetsspråk till våra 
verksamheter. 

 Öka kunskapen bland vårdnadshavare om nationella minoriteters 
rättigheter. 
 

 
 
Målsättningar och aktiviteter för skolan: 
 
 

 Information om rätten till modersmålsundervisning ska ges till 
vårdnadshavare och elever både via ansökningsblankett och hemsida. 

 Eleverna i Upplands-Bro kommun skall ges grundläggande kunskap 
om de nationella minoriteternas kultur, sprak, religion och historia. 

 Kommunen skall erbjuda modersmålsundervisning i finska språket för 
de grundskoleelever som begär det. 
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 Kommunens lärare bör informeras om forskning kring flerspråkighet. 

 Kontinuerlig information till personal på arbetsplatsträffar. 
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7 Socialtjänst och sjukvård 
 
 
De äldre är ofta bärare av språk och kultur samt värnare av traditioner. Det är 
viktigt att de äldre som pratar finska kan fortsätta att använda sitt språk. 
De som åldras måste få leva ett aktivt liv, även i språklig mening, de måste ha 
påverkansmöjligheter i samhället och i sin vardag, de måste få åldras i trygg 
miljö och leva ett självständigt liv samt ha rätt till god vårdnad och 
äldreomsorg på sitt eget språk. Handikappade måste få likvärdiga möjligheter 
och levnadsförhållanden med övrig befolkning. 
 
Ett problem värt att uppmärksamma vid vård av anhöriga kan nuförtiden vara 
det att barnen/barnbarnen kan ha tappat beröringen och färdigheten till sina 
föräldrars/far och morföräldrars språk. Då blir kommunikationen kanske inte 
sådant som skulle säkerställa den äldres behov av att yttra sig och bli förstådd 
till fullo. Av denna anledning måste man fästa uppmärksamhet vid att personal 
som behärskar minoritetsspråken finns tillgängligt i servicen och att 
kommunikationen sker med den äldres/ 
funktionsnedsattes eget språk och utan tolk. 
 
 
 
Lagstiftning 
 
 
”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 
det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar 
finska, meänkieli respektive samiska.  

 

            (18 § Lag (2018:1367) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

 

 

”En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som 
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som 
behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om 
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma 
gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad 
gäller övriga språk”.  

 

            (18 a § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 
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”Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 
a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.” 
 
            (18 b § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 
 
 
 
 
” Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges 
i 18 och 18 a §§.” 
 
              (18 c § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 
 
 
 
 
”Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i 
omvårdnaden om äldre människor.” 
 
                                      (5 kap 6§ tredje stycket i Socialtjänstlagen (2001:453)) 
 
 
 
 
Målsättningar och aktiviteter: 
 
 

 Möjligheten till användning av egenspråkig radio/TV måste 
säkerställas. 
 

 De sverigefinnar som bor hemma och som behöver hemtjänst skall ha 
tillgång till finskspråkig hemtjänstpersonal. 
 

 Utifrån kompetenskartläggning identifiera finsktalande 
äldreomsorgspersonal. 
 

 Förbered för en eventuell omorganisation av personal för att optimera 
utbudet av finskspråkig äldrevård. 
 

 Äldre finsktalande personer skall både muntligen och skriftligen 
informeras om rätten till äldreomsorg på finska, detta redan innan det 
har blivit aktuellt med äldrevård. 
 

 I de fall då äldreomsorgens personal inte behärskar finska ska enskilda 
som önskar tolkhjälp få sådan. 
 

 Kommunen ska erbjuda kulturaktiviteter på finska för äldre som tex 
musik, högläsning och film. 
 



Handlingsplan för de lagstadgade 
minoritetsspråken 2019–2021 
 

25 
 

  

 Sträva efter att samverka med frivilligorganisationer och församlingens 
finska verksamhet. 
 

 Ta in en enkel frasbok på finska som den svenskspråkiga personalen 
inom äldreomsorgen har tillgång till. 
 

 När det gäller rekrytering till tjänster inom omsorgen ska kommunala 
platsannonser förses med texten ”Då Upplands-Bro är ett finskt 
förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. 
Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som 
positivt.” 
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8           Kommunens uppföljning, utvärdering och ansvar 
 
 
Som lagen säger så måste vi anta mål och riktlinjer vilket denna handlingsplan 
är resultatet av och med hjälp av den kan vi även följa upp vårt arbete på ett 
lättare sätt. 
 
Denna handlingsplan gäller från år 2019 och framåt tills uppdatering krävs. 
Men varje år ska delen med aktiviteter och måluppfyllelse utvärderas och 
uppdateras av ansvarig. Även personer i referensgruppen och samrådet ska 
ha möjlighet att komma med idéer, kommentera och utvärdera 
handlingsplanen. 
 
 
Ansvarsfördelning: 

 Den administrativa samordnaren för finsk förvaltning har ansvar för att 
ta fram en handlingsplan, dock har varje förvaltning ansvar för sina 
åtgärder och aktiviteterna. 

 Varje förvaltning har ansvar att årligen utveckla och implementera 
minoritetslagen enligt handlingsplanen. 

 Varje förvaltning har ansvar att handlingsplanens mål finansieras och 
genomförs årligen. 

 Ansvarig för arbetet med finsk förvaltning kontrollerar att målen 
genomförs. 

 Kommunstyrelsen antar handlingsplanen. 

 Ekonomichefen ansvarar för den årliga ekonomiska uppföljningen. 

 Länsstyrelsen och Sametinget är de två myndigheterna som är 
ansvariga för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna 
ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska 
känna till deras rättigheter. 

 
 
 
Lagstiftning 
 
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 
Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på 
begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §.  
 
             (5 b § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 
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Ekonomi: 
 
Upplands-Bro kommun får årligen 660 000 kr för att implementera lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning av budget och aktiviteter sker årligen 
till länsstyrelsen i Stockholm. 

Utifrån den årliga aktivitetsplanen sätts medel av från statsbidraget. Ca 70 
procent finansierar samordningsfunktionen. Det innebär att aktiviteter inom 
ansvaret att kommunen är finskt förvaltningsområde i största utsträckning ska 
finansieras inom ordinarie budgetramar. 

Uppföljning görs årligen enligt Länsstyrelsens anvisningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenser:  
 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)   

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Språklagen (2009:600)   

Socialtjänstlagen (2001:453)  

Bibliotekslagen (2013:801)  

Skollagen (2010:800)  

Nationella minoriteters rättigheter – en handbok för kommuner, landsting och 
regioner 

Minoritet.se 
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Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Digitaliseringsstrategin antas. 

Sammanfattning 

Digitaliseringen i sig ska ge Upplands-Bro förutsättningar för en effektiv 

verksamhet med hög kvalité och god service som skapar största möjliga nytta 

för invånare, näringsliv och besökare.  

Idag finns många nya innovativa möjligheter som kan hjälpa kommunen framåt 

och med den utvecklingstakt som råder i samhället kommer det framöver 

komma ytterligare många nya möjligheter. Vi är nu i en ny tid då tekniken, 

samhället och organisationen utvecklats och kommunen måste samla sig för att 

möta nästa steg. Kommunen ska kunna möta nya behov inom digitalisering 

med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara modernt anpassad 

till invånarnas förväntningar.  

Därför är det behov av en ny samlad inriktning, digitaliseringsstrategin, för det 

fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Den digitala strategin ska fortlöpande följas upp och utvärderas.  

Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att vid behov revidera den 

digitala strategin. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30 

 Bilaga 1 – Digitaliseringsstrategi 

 Bilaga 2 – e-strategi  

Ärendet 

Den strategi som nu föreslås tar ett vidare grepp om den framtida utvecklingen 

med hjälp av digitalisering och blir en Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro 

kommun 2019 och framåt. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-04-23 KS 19/0264 

 
 

 

Syftet med strategin är att vara ett stöd till kommunens nämnder och 

verksamheter och ge vägledning i att nå kommunens mål med hjälp av 

digitalisering.  

Framtagandet av strategin har skett genom digitaliseringsrådet och med 

deltagande av samtliga kontor.   

Genom digitaliseringen kan kommunens resurser användas mer 

ändamålsenligt. Kommunen ska kunna möta nya behov inom digitalisering 

med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara modernt anpassad 

till invånarnas förväntningar. Ambitionen är att använda digitaliseringen för att 

förbättra både service och tillgänglighet och effektivitet. Med individen i 

centrum vill kommunen även skapa förutsättningar för god digital välfärd och 

omsorg. I skolverksamheten ska digitala verktyg ses som en helt naturlig del i 

det pedagogiska arbetet. Den föreslagna digitaliseringsstrategin ska möjliggöra 

att digitaliseringstakten kan öka och bli mer sammanhållen och 

kostandsaffektiv. Digitaliseringsstrategin ska vara styrande vid beslut och 

prioriteringar i Upplands-Bro kommuns digitaliseringsarbete. 

 

Digitalisering är i mångt och mycket förändrade beteenden skapade utifrån nya 

förutsättningar och möjligheter som tekniken ger. Tekniken är inte det centrala 

utan snarare det som leder till nya behov, beteenden och lösningar. Förmågan 

att fånga förändrade behov och med teknikens hjälp erbjuda tjänster på ett nytt 

sätt blir avgörande för att fullt ut skapa en digital transformation. Den digitala 

transformationen skapar stora möjligheter till effektiviseringar av en 

verksamhet, men kan kräva initiala investeringar.  

 

Digitalisering av en verksamhet omfattar många olika delar; förmågan att fånga 

in förändrade behov, testa ny teknik, hantera lagstiftning som många gånger är 

anpassad efter en analog värld samt hantering av en mängd säkerhetsfrågor. 

Kedjan visar att digitalisering kräver ett samspel över klassiska organisatoriska 

gränser. Beroendet av samspel mellan olika funktioner, lojalitet till det 

gemensamma målet, modet att våga prova och förståelsen för oro inför det nya, 

visar att digitalisering av en verksamhet är en stor förändringsresa. På denna 

resa finns möjlighet att skapa en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av 

utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet. För att lyckas med 

digitalisering behövs ett utforskande förhållningssätt och ett kontinuerligt 

arbete med att öka organisationens digitala kompetens. I organisationens 

tillgång på data och information finns kunskap som genom ett datadrivet 

arbetssätt ger värdefulla insikter om behov och verksamhetens förmåga vilket 

skapar förutsättningar för bättre service.  

 

Tre strategiska inriktningar  

I strategin beskrivs tre strategiska inriktningar som avgörande för att lyckas 

med kommunens målsättning kring digitalisering:  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-04-23 KS 19/0264 

 
 

 

 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 

Ansvar och uppföljning  

Kommunstyrelsen har i sin roll att leda och samordna det övergripande 

ansvaret för den föreslagna digitaliseringsstrategin. Reglementet anger också 

att kommunstyrelsen har ansvar att vidta åtgärder för att nyttja de möjligheter 

till utveckling som digitaliseringen ger. Respektive nämnd har ansvar för att 

driva digitaliseringen inom sitt ansvarområde utifrån den föreslagna strategin. 

Barnperspektiv 

Strategin bidrar till att det blir än viktigare att kommunen designar service efter 

behov. Barn och ungdomar är en viktig målgrupp för kommunen och strategin 

styr mot att organisationen utformar digital service som kan möta barn och 

ungdomars behov på ett bättre sätt. 

Kommunledningskontoret 

Karl Ölander  

Tf kommundirektör Johan Hedberg 

 IT-chef 

Bilagor 

1. Digitaliseringsstrategi 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 86 Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 19/0264 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta 

Digitaliseringsstrategin antas. 

Reservation 

Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) reserverar sig enligt följande 

text 

”Kommunens ’digitaliseringsstrategi’ presenterar i stort olika framtidsvisioner 

för det ’digitala samhället Sverige’ och det finns inget konkret i denna 

’strategi’-beskrivning. 

Det handlar alltså bara om en ’vision för år 2035’ och man har inte definierat 

de verksamhetsprocesser som kommunen vill stödja med digitala verktyg 

under år 2019, 2020, 2021, etc. 

I denna ’strategi’ konstaterar man dessutom att ’Respektive nämnd har ansvar 

för att driva digitaliseringen inom sitt ansvarsområde, utifrån den föreslagna 

strategin’. Därmed flyttar man över hela ansvaret på nämnderna som idag 

saknar lokal digitaliseringsstrategi.” 

Sammanfattning 

Digitaliseringen i sig ska ge Upplands-Bro förutsättningar för en effektiv 

verksamhet med hög kvalité och god service som skapar största möjliga nytta 

för invånare, näringsliv och besökare.  

Idag finns många nya innovativa möjligheter som kan hjälpa kommunen framåt 

och med den utvecklingstakt som råder i samhället kommer det framöver 

komma ytterligare många nya möjligheter. Vi är nu i en ny tid då tekniken, 

samhället och organisationen utvecklats och kommunen måste samla sig för att 

möta nästa steg. Kommunen ska kunna möta nya behov inom digitalisering 

med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara modernt anpassad 

till invånarnas förväntningar.  

Därför är det behov av en ny samlad inriktning, digitaliseringsstrategin, för det 

fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Den digitala strategin ska fortlöpande följas upp och utvärderas.  

Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att vid behov revidera den 

digitala strategin. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30 

 Bilaga 1 – Digitaliseringsstrategi 

 Bilaga 2 – e-strategi  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta 

Digitaliseringsstrategin antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Claus Engström (SD) föreslår avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta Digitaliseringsstrategin. 
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1 Vad innebär digitaliseringen? 
Att möta digitaliseringen är att vara i rörelse. Digitalisering är ett ord vars 
innebörd har förändrats över tid från att ursprungligen vara ett räkneord, till att 
bli ett tekniskt ord, till att numera alltmer innefatta mjuka egenskaper och 
förmågor hos individer, organisationer och samhälle. 

Digitaliseringen kan liknas vid att vara på en resa. En resa där den tekniska 
utvecklingen går allt snabbare och ger oss möjlighet till nya sätt att lösa 
uppgifter och där man med fördel har en färdplan och beredskap för att möta 
det nya och inte planlöst åker med. 

Digitala tjänster och automatisering av beslutsprocesser är nyckeln till en 
effektivare organisation och som förenklar vardagen för invånarna.  

 

1.1 Mål med digitaliseringen 

Statens övergripande mål för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 

Upplands-Bros mål är att med hjälp av digitaliseringens möjligheter ge 
kommunen förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god 
service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare. 

 

1.2 Syftet med strategin  
Den här strategin ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens styrelser, 
nämnder och verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter i kommunförvaltningens utveckling. Den visar på färdriktning och 
den visar på vikten i att hålla ihop den fortsatta utvecklingsresan samt den visar 
på behovet av samverkan. 

 

2 Det här ska hända 

2.1 Digitaliseringen ökar kvaliteten i och tillgängligheten till 
kommunens verksamheter 

 Kommunen utvecklar digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, 
omsorg, samhällsplanering och infrastruktur. 

 Det är enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med 
kommunen genom ständig tillgång till digitala tjänster. 

 De digitala tjänsterna är anpassade efter krav på tillgänglighet och 
användarvänlighet. 

 Ärenden kan lösas med minsta möjliga ansträngning för användaren 
och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när. 
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 Vi identifierar digitalt utanförskap och överbryggar det med utveckling 
i samverkan med användare och andra aktörer. 

 

2.2 Öppenhet, samverkan och digital kompetens 
effektiviserar all förvaltning 

 Kommunen ökar medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som 
effektiviserar, kompletterar och höjer servicen. 

 Vi samarbetar internt för att uppnå effektiviseringsvinster och 
synergieffekter. 

 Invånare och företagare behöver, där det är möjligt, bara lämna en 
uppgift en gång. 

 Information som hanteras i ett system kan återanvändas i andra system.  
 Vi öppnar våra data och gör informationen tillgänglig – både internt 

och externt – för att stimulera utveckling. 
 Förtroendevalda och chefer är medvetna om och har kompetens för på 

vilka sätt den egna verksamheten kan digitaliseras eller påverkas av 
andras digitalisering. 

 Medarbetare är aktiva i den digitala utvecklingen och har den digitala 
kompetens som behövs för att vara delaktiga. 

 Alla medarbetare har tillgång till digitala verktyg för att kunna utföra 
sitt arbete. 
 

2.3 Säker informationshantering skapar förtroende för våra 
digitala tjänster 

 Våra tjänster utvecklas med hänsyn till den personliga integriteten. 
 Vi har en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid 

användning av digitala tjänster. 
 Kommunens digitala information skyddas mot obehörig användning, 

förvanskning och förlust. 
 Kommunen tar hänsyn till informationens skyddsvärde vid utbyte av 

data mellan olika aktörer och verksamheter. 
 

3 Vision/framtidsbild 
Genom digitaliseringen har vi 2035 förbättrat och utvecklat vår service och 
våra tjänster till invånare, näringsliv och besökare. Robotar sköter tunga, 
enahanda och slitsamma arbetsmoment medan kommunens medarbetare 
bygger relationer och sköter de sociala kontakterna med invånare och klienter. 
Digitaliseringen har bidragit till att den pedagogiska utvecklingen är i 
toppklass. Interna processer och arbetsmoment har effektiviserats och i många 
fall automatiserats. Alla ansökningsförfaranden är digitala och enkla ärenden 
kan avgöras snabbt och rättssäkert med hjälp av automatiserat beslutsfattande. 
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Med hjälp av artificiell intelligens och röststyrning är kommunen mer 
tillgänglig där man kan prata med kommunens webbplats och inte bara får 
svar, utan även hjälp med att fylla i en ansökan om hemtjänst. Sensorer 
används i stor omfattning och har effektiviserat allt ifrån avfallshantering till 
värme, ventilation och belysning, vilket också bidrar till minskad 
miljöpåverkan. Den fysiska planeringen har revolutionerats med hjälp av VR-
teknik. Det finns en tillit till kommunen som ledande digital aktör. 

 

4 Resan dit 
För att ta oss till visionen arbetar vi efter ett antal principer.  

Kultur 

Vi: 

 bygger en kultur som uppmuntrar innovation och nyfikenhet på nya 
lösningar för invånarnas bästa 

 involverar de som berörs av förändringen och gör dem delaktiga i 
utvecklingen 

Effektivisering 

Vi: 

 samverkar med andra aktörer för att hitta kostnadseffektiva lösningar 
 investerar i vår IT-infrastruktur för att möjliggöra digital 

verksamhetsutveckling 
 hushållar med kommunens resurser genom att använda gemensamma 

plattformar 
 väljer etablerade standarder och öppna lösningar 
 strävar efter att minska antalet system och tjänster där så är möjligt  
 gör nyttokalkyler för rätt prioriteringar 

Kompetens 

Vi: 

 rekryterar medarbetare som vill arbeta med digitaliseringens 
möjligheter 

 utvecklar digitaliseringskompetensen inom alla verksamheter 
 rustar oss för att möta digitala hot 

Ledarskap 

Vi arbetar med ett medvetet ledarskap för digitalisering som kännetecknas 
av systematiskt arbete, uthållighet och mod. Vi är trygga med att leda i den 
digitala utvecklingen, vilket innebär att vi: 

 vågar prioritera 
 håller i en färdriktning över tid 
 ser till att det finns lokala digitaliseringsplaner i verksamheterna 
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 strävar hela tiden efter att nå effektiviseringsvinster 
 vågar prova nya lösningar och lär av våra misstag 
 är hela tiden nyfikna på hur våra processer kan göras ännu bättre 
 fortlöpande rustar vår organisation att vara beredda och mottagliga för 

ny teknik 
 är medvetna om att det under lång tid kommer behövas 

kompetensförflyttning 
 

5 Målen som stöttar oss på vägen dit  

För att uppnå framgång i den digitala utvecklingen ska arbetet följa de 
övergripande visioner, mål, styr- och strategidokument som utformats på 
kommunövergripande, regional och nationell nivå. De mest väsentliga 
dokumenten beskrivs kortfattat i detta avsnitt. Utöver dessa övergripande 
dokument anpassar sig varje verksamhetsområde till de regionala och 
nationella strategidokument som gäller för respektive verksamhet såsom 
samhällsbyggnad, utbildnings, vård- och hälso-områdena. 

 

5.1  Lokalt - Vision 2035  
Vår vision är ”Kommunen som ger plats”. Nyfikenhet, omtanke och liv är de 

kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionens 
målbild berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035: I 
Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, 
skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara 
nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi 
bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för 
tillit.   

 

5.2 Regionalt – En digital agenda för Stockholms län1 
Den regionala digitala agendan för Stockholms län innehåller fyra 
fokusområden - den digitala infrastrukturen, den digitala kompetensen, den 
digitala marknaden och den digitala offentliga sektorn. Inom varje 
fokusområde beskrivs nuläge, möjligheter och utmaningar samt de prioriterade 
insatser som behöver hanteras. Detta utifrån tre målgruppers perspektiv: 
invånaren, näringslivet och offentlig sektor. 

 

 

                                                 

1 http://www.storsthlm.se/samhallsbyggnad-och-miljo/digitalisering/digital-
agenda-storstockholm.html 
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5.3 Nationellt – För ett hållbart digitaliserat Sverige

5.3.1 För ett hållbart digitaliserat Sverige2

Regeringens vision är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet
är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva
innovation där målmed v eten ledning och infrastruktur är viktiga
förutsättningar. För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om
digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och
digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till
en positiv samhällsutveckling.

5.3.2 Förutsättningar för digital utveckling i kommu ner, landsting och
regione r3

Sveriges kommuner och landstings, SKL:s , handlingsplan syftar till att skapa
gemensamma förutsättningar för digital utveckling så att privatpersoner och
företagare i sin kontakt med offentlig sektor upplever enkelheten i ett
sa mmanhängande bemötande. De gemensamma förutsättningar som behövs rör
bl and annat arkitektur, standarder, informationsförsörjning, infrastruktur,
processer, tjänster, ledning och styrning. Med gemensamma förutsättningar på
plats kan även kraven mot leverant örer bli tydligare vilket ger marknadens
aktörer en tydligare spelplan, effektivare utveckling och ökade möjligheter för
innovation.

2 https://www.regeringen.se/regeringens - politik/digitaliseringsstrategin/
3

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalise
ring/handlingsplanfordigitalisering.9821.html
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Eklind 

Kommunikationschef 

Kommunledningskontoret  

+46 8-581 691 41 

sara.eklind@upplands-bro.se 

2019-05-03 KS 19/0281  

Kommunstyrelsen 
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Flaggpolicy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy som 

vägleder när det ska flaggas i kommunen. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun ansvarar för flaggning i Kungsängens centrum och i 

Bro centrum. Kommun saknar en flaggpolicy som vägleder när det ska flaggas 

och därför har kommunledningskontoret tagit fram en policy som beskriver,  

 de allmänna flaggdagarna som regeringen har beslutat. 

 särskilda flaggdagar för kommunen.  

 ansvar för drift och underhåll. 

Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige antar 

flaggpolicyn. 

Beslutsunderlag 

 KS 19/0281 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  

 KS 19/0281 Bilaga, Flaggpolicy 

Barnperspektiv 

Detta beslut bedöms ha en positiv påverkan på barn och ungas vistelsemiljö. 

Flaggning påminner oss om högtidsdagar och andra viktiga dagar för 

kommunen och dess invånare. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Karl Ölander 

Tf Kommundirektör   Sara Eklind 

    Kommunikationschef 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-05-03 KS 19/0281 

 
 

 

Bilagor 

1. KS 19/0281 Bilaga, Flaggpolicy 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör 

 Samhällsbyggnadschef 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 83 Flaggpolicy för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 19/0281 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy som 

vägleder när det ska flaggas i kommunen med komplettering att även 8 mars 

ska inkluderas i kommunens flaggdagar. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun ansvarar för flaggning i Kungsängens centrum och i 

Bro centrum. Kommun saknar en flaggpolicy som vägleder när det ska flaggas 

och därför har kommunledningskontoret tagit fram en policy som beskriver,  

 de allmänna flaggdagarna som regeringen har beslutat. 

 särskilda flaggdagar för kommunen.  

 ansvar för drift och underhåll. 

Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige antar 

flaggpolicyn. 

Beslutsunderlag 

 KS 19/0281 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  

 KS 19/0281 Bilaga, Flaggpolicy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy som 

vägleder när det ska flaggas i kommunen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Åkare (V) föreslår att 8 mars, Internationella kvinnodagen, ska 

inkluderas i kommunens flaggdagar. 

Yrkande 

Lisa Edwards (C) yrkar bifall till Kerstin Åkares (V) förslag till beslut. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Kerstin Åkares (V) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy med 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

revideringen att även 8 mars ska inkluderas, och frågar om Kommunstyrelsen 

kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Kommundirektör 

 Samhällsbyggnadschef 

 



 

   1 (5)  

 Kommunledningskontoret 

 Datum     

Kommunikationsstaben 

08-581 691 41 

sara.eklind@upplands-bro.se 

2019-05-03   KS 19/0281 
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Flaggpolicy för Upplands-Bro kommun 
 

Bakgrund 

Upplands-Bro kommun flaggar vid allmänna flaggdagar – beslutade av 

regeringen - och även vid särskilda dagar. På kommunens webbplats finns 

årets flaggdagar publicerade, upplands-bro.se/flaggdagar. 

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde. Därför är det viktigt att kommunens 

flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som invånarna kan relatera till. Genom att 

upprätta en policy för Upplands-Bro kommuns flaggning och göra den känd, kan 

kommunens företrädare lättare kommunicera den till invånarna som förhoppningsvis 

bidrar till en ökad förståelse och stolthet över de dagar som högtidliggörs.  

Kommunens flagga 

Upplands-Bro kommuns flagga består av kommunens vapen i fyrfärgstryck centrerad 

på vit duk. Förutom det ska ingen text, logotyp eller liknande finnas på flaggan. 

 

Begrepp och rangordning 

Vid flaggning på flera flaggstänger används begreppet heraldisk höger och heraldisk 

vänster. Flaggorna hissas varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt 

vänster, det vill säga att man bestämmer placeringen stående framför stängerna med 

ryggen mot byggnaden. Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska flaggan på den 

mittersta stången. Är antalet flaggstänger jämna hissas svenska flaggan på 

flaggstången närmast till höger från mitten (betraktandes med ryggen mot byggnaden). 

Sett från åskådarplatsen innebär heraldisk höger den vänstra flaggstången, och 

heraldisk vänster den högra flaggstången. 

Vid tre flaggstänger är den mittersta stången huvudflaggstången. 

Vid flaggning med olika typer av flaggor ser rangordningen ut så här, med start 

heraldisk vänster: Nationsflagga, FN-flagga, EU-flagga, landskapsflagga, länsflagga, 

kommunflagga. 

 



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (5)  
2019-05-02   

 

 

 

Några allmänna regler om flaggning  

När det gäller flaggning finns det en del rekommendationer man bör följa. De 

grundar sig på en lång tradition och den allmänna uppfattningen av flaggan 

som nationell, aktad symbol. Som privatperson får man också flagga när man 

har ett eget behov för detta.  

 

Under 1 mars tom 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00 och mellan1 november 

tom 28 februari hissas flaggan kl. 09.00.  

Vid solens nedgång halas flaggan ned. Vill man vid särskilda tillfällen ha 

flaggan hissad även efter att solen gått ned bör den vara belyst. 

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på 

halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska  

först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned, till angiven höjd. Samma 

sak då den ska halas ned - först i topp, sedan ned. 

Allmänna flaggdagar 

På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella 

flaggstänger: vid kommunhuset i Kungsängen och i Bro centrum. Vid 

kommunhuset där det finns tre flaggor hissas svenska flaggan i mitten och 

kommunflaggorna på sidorna. I Bro centrum hissas flaggan enligt 

rangordningen med start heraldiskt vänster. 

Särskilda flaggdagar 

Upplands-Bro kommun har valt att ha kommunala flaggdagar vid nedan 

tillfällen.  
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Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen 

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas 

på kommunens officiella flaggstänger utanför kommunhuset i Kungsängen och 

i Bro centrum. Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflaggan 

hissas på en av kommunens officiella flaggstänger utanför kommunhuset i 

Kungsängen och i Bro centrum.  

Studentavslutningsdagen och skolavslutning 

På studentavslutningsdagen för Upplands-Brogymnasiet samt på 

skolavslutningsdagen ska svenska flaggor hissas utanför kommunhuset i 

Kungsängen och i Bro centrum. 

Flaggning vid utländska besök 

Flaggning sker vid officiella besök från andra länder. Flaggorna ska då placeras 

i alfabetisk ordning. Den svenska flaggan ska hissas på mittenstången som är 

hedersplatsen. Bokstavsordningen beräknas från mittenstången (1) och utåt, 

varannan heraldisk åt höger (2) och varannan heraldisk åt vänster (3).  

 

 

Flaggning vid dödsfall och begravning 

Officiell flaggning vid dödsfall av kommunanställd sker alltid vid 

kommunhuset i Kungsängen heraldiskt höger samt vid respektive arbetsplats. 

Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av den närmaste 

chefen.  

Flaggning sker vid dagen för dödsfallet eller närmaste vardag samt vid 

begravningsdagen.  



 

Upplands-Bro kommun Datum   4 (5)  
2019-05-02   

 

 

Kommunen flaggar på följande dagar 

Årets flaggdagar i kommunen finns att hitta på kommunens webbplats, 

upplands-bro.se/flaggdagar  

 

 

Datum Helgdag 

1 januari Nyårsdagen 

28 januari  Konungens namnsdag 

24 februari Sverigefinnarnas dag 

12 mars Kronprinsessans namnsdag 
 

Påskdagen 

30 april Konungens födelsedag 

1 maj 1:a maj 

9 maj 

17 maj 

EU-dagen 

Internationella HBTQ-dagen  

EU-parlamentsvalet 

6 juni Nationaldagen 

 Pingstdagen 
 

Midsommardagen 

14 juli Kronprinsessans födelsedag 
 

Stockholm Pride, regnbågsflaggan 

8 augusti Drottningens namnsdag 

24 oktober FN dagen 

6 november Gustav Adolfsdagen  

6 december Finlands självständighetsdag 

10 december Nobeldagen 

23 december Drottningens födelsedag 

25 december Juldagen 

Utsmyckning 

Flaggstänger i Bro centrum och utanför kommunhuset i Kungsängen ska, under de 

dagar som inte är allmänna flaggdagar, smyckas med flaggan för Upplands-Bro 

kommun. 

Beslut om flaggning 

Det övergripande ansvaret för flaggning vid kommunhuset och i Bro centrum 

har kommundirektören.  

Ansvaret för flaggning vid andra kommunala byggnader och anläggningar har 

chefen vid respektive arbetsplats. 

 



 

Upplands-Bro kommun Datum   5 (5)  
2019-05-02   

 

 

Vem ansvarar för flaggning, inköp och underhåll? 

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för flaggning, underhåll samt 

införskaffning av flaggor och flaggstänger vid behov.  
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-05 KS 19/0156  

Kommunfullmäktige 
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Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för 
perioden 2020-2023 

Förslag till beslut 

Följande 17 personer utses till nämndemän i Attunda tingsrätt under perioden 

2020-2023:  

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. 

Bilagor 

1. Begäran från Attunda tingsrätt den 5 mars 2019. 

2. Information om nämndemannauppdraget från Attunda Tingsärtt den 5 mars 

2019. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Attunda tingsrätt 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-06 KS 19/0286  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Joakim Bencker (M) från sitt 
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Joakim Bencker (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Joakim Bencker (M) har den 3 maj 2019 begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. En begäran om sammanräkning 

skickas till Länsstyrelsen för att utse en ny ersättare i Kommunfullmäktige. 

 

 

Beslut sänds till 

 Joakim Bencker (M) 

 Kommunstyrelsen 

 Länsstyrelsen 

 



Från: Larsjocke <joakimbencker@gmail.com> 
Skickat: den 3 maj 2019 12:26 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Avsäger mig alla min uppdrag 
 

Här med avsäger jag mig alla uppdrag i kommunen som har med politik att göra.  

//Joakim Bencker 

 

 

Skickat från min Huawei Mobile 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-05-02 KS 19/0278  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Sussanne Persson (V) från sitt 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Sussanne Persson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Sussanne Persson har den 2 maj 2019 inkommit med en begäran om 

entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 2 maj 2019. 

  

Beslut sänds till 

 Sussanne Persson 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Socialnämnden 

 



Från: Sussanne Persson 
Skickat: den 2 maj 2019 09:22 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Entledigande av uppdrag 
 
Hej 
Jag vill lämna mitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
19650301-6229 
 
 
Sussanne Persson 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-05-02 KS 19/0280  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter 
Sussanne Persson (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne Persson (V). 

Sammanfattning 

Sussanne Persson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare 

i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Socialnämnden 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-23 KS 19/0321  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Börje Svensson (SD) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Den 22 maj 2019 inkom en begäran om att Börje Svensson (SD) ska entledigas 

från sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 22 maj 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Börje Svensson (SD) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Utbildningsnämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-23 KS 19/0322  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Börje Svensson (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje Svensson 

(SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Utbildningsnämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-22 KS 19/0317  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Per Lindahl (C) som ordinarie 
ledamot i Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Per Lindahl (C) entledigas som ordinarie ledamot i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Per Lindahl (C) begärde den 22 maj 2019 att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ordinarie ledamot i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 22 maj 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Per Lindahl(C) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Tekniska nämnden 

 



Från: Per Lindahl 
Skickat: den 21 maj 2019 20:48 
Till: kommunstyrelsen; Anders Bjurefors 
Kopia: Mattias Peterson 
Ämne: Re: Platsbyte 
 
Hej Kommunstyrelsen, 

Jag begär härmed att bli entledigad från min post som Ordinarie i Tekniska Nämnden i avsikt att 

gå in som Ersättare i Tekniska Nämnden istället för Anders Bjurefors. 

Mvh 

Per Lindahl (c) 

Med vänlig hälsning, 

Per Lindahl (Centerpartiet) 

Mobil: 0734-305040 

 

 

From: Anders Bjurefors 

Sent: Tuesday, May 21, 2019 5:48:28 PM 

To: kommunstyrelsen 

Cc: Per Lindahl; Mattias Peterson 

Subject: Platsbyte  

  

Hej kommunstyrelsen 

 

 

Jag begär härmed att bli entledigad från min post som ersättare i Tekniska Nämnden i avsikt att 

gå in som Ordinarie i Tekniska Nämnden istället för Per Lindahl 

 

Per har redan eller kommer snart att skicka motsvarande meddelande till er om att byta position 

med mig. 

 

 



Med vänliga hälsningar 

Anders Bjurefors (c) 

 

 

Hämta Outlook för iOS 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-22 KS 19/0318  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ordinarie ledamot i Tekniska 
nämnden efter Per Lindahl (C) 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter Per Lindahl 

(C). 

Sammanfattning 

Pers Lindahl (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ordinarie ledamot i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Tekniska nämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-22 KS 19/0315  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Anders Bjurefors (C) som 
ersättare i Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Anders Bjurefors (C) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Den 22 maj 2019 begärde Anders Bjurefors (C) att bli entledigad som ersättare 

i Tekniska nämnden.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 22 maj 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Anders Bjurefors (C)  

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: Anders Bjurefors 
Skickat: den 21 maj 2019 17:48 
Till: kommunstyrelsen 
Kopia: Per Lindahl; Mattias Peterson 
Ämne: Platsbyte 
 

Hej kommunstyrelsen 

 

 

Jag begär härmed att bli entledigad från min post som ersättare i Tekniska Nämnden i avsikt att 

gå in som Ordinarie i Tekniska Nämnden istället för Per Lindahl 

 

Per har redan eller kommer snart att skicka motsvarande meddelande till er om att byta position 

med mig. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anders Bjurefors (c) 

 

 

Hämta Outlook för iOS 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-05-22 KS 19/0316  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Anders Bjurefors (C) 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Anders Bjurefors (C). 

Sammanfattning 

Anders Bjurefors (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i Tekniska nämnden. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Tekniska nämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-06-05 KS 19/0346  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Tina Teljstedt (KD) som 
huvudman i Sparbanken Enköping 

Förslag till beslut 

Tina Teljstedt (KD) entledigas som huvudman i Sparbanken Enköping. 

Sammanfattning 

Tina Teljstedt (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

huvudman i Sparbanken Enköping. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 5 juni 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Tina Teljstedt (KD) 

 Sparbanken Enköping 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 



Från: Karin Haglund 
Skickat: den 5 juni 2019 11:17 
Till: Linda-Mari Nilsson 
Ämne: VB: Avsägning som huvudman 
 
 
 

Från: Tania Teljstedt <Tina.Teljstedt@upplands-bro.se>  
Skickat: den 5 juni 2019 08:20 
Till: Karin Haglund <Karin.Haglund@upplands-bro.se> 
Ämne: Avsägning som huvudman 
 
 
 
Hej, 
Härmed avsäger jag, Tina Teljstedt,  platsen som huvudman i sparbanken Enköping. 
Mvh 
Tina Teljstedt, kd  
 
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-06-05 KS 19/0233  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny huvudman i Sparbanken Enköping 
efter Tina Teljstedt (KD) 

Förslag till beslut 

XX utses till ny huvudman i Sparbanken Enköping efter Tina (Tania) Teljstedt 

(KD) fram till Sparbankens årsstämma 2021. 

Sammanfattning 

Tina (Tania) Teljstedt (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

huvudman i Sparbanken Enköping. Sparbanken i Enköping har skickat in en 

skrivelse gällande fyllnadsval av huvudman efter Tina Teljstedt (KD) för att 

vara representant för insättarna i Sparbanken för en tid av två år till och med 

Sparbankens årsstämma år 2021. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

huvudman.  

Beslutsunderlag 

 Skrivelse om fyllnadsval från Sparbanken i Enköping inkommen den 

10 april 2019. 

 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valda 

 Kommunsekreterare 

 Sparbanken i Enköping 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-24 KS 18/0334  

Kommunfullmäktige 
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Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB år 2019 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

XX 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

XX 

3 Till ordförande utses: 

4 Till vice ordförande utses: 

5 Till andre vice ordförande utses: 

 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 30 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 112 Val av en ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (C) i styrelsen för Upplands-

Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (C) i styrelsen för Upplands-

Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till: 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 38 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 60 Val av ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Lise-

Lotte Norberg (S), Khalouta Simba (V) och val till en ersättare (C) bordläggs.  

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Lise-

Lotte Norberg (S), Khalouta Simba (V) och val till en ersättare (C) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 16  Val av ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören 

Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören  

Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs. 

Yttrande 

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 62 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 188 Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Helena Austrell (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Gunnar Gredeman (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Stig Engcrantz (M) 

Kjell Borg (M) 

Bordläggning ( C )  

Bordläggning ( L )  

Birgitta Nylund (S) 

Bordläggning ( S)  

Bordläggning ( S)  

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 

4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 

5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 63 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Helena Austrell (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Gunnar Gredeman (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Stig Engcrantz (M) 

Kjell Borg (M) 

Bordläggning ( C )  

Bordläggning ( L )  

Birgitta Nylund (S) 

Bordläggning ( S)  

Bordläggning ( S)  

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 

4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 

5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 

föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 

styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 

och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 

sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 

och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 

valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-12 KS 18/0504  

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 ledamöter och ersättare i socialnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i socialnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 31 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 113 Val av en ersättare i Socialnämnden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 40 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 62 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 20  Val ersättare i socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 

 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 174 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anni Ullberg (S) 

Susanne Engzell (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Cecilia Norlin (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Daniel Spagnolo (KD) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Martin Normark (L) 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

Jessica Dannefalk (S) 

Sadid Hossain (S) 

Helena Austrell (S) 

Marcus Sköld (M) 

Malin Fornander (M) 

Annelie Åberg (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Sussanne Persson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Ulf Hilonen (L) 

3. Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 

4. Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anni Ullberg (S) 

Susanne Engzell (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Cecilia Norlin (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Martin Normark (L) 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

Jessica Dannefalk (S) 

Sadid Hossain (S) 

Helena Austrell (S) 

Marcus Sköld (M) 

Malin Fornander (M) 

Annelie Åberg (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Sussanne Persson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Ulf Hilonen (L) 

3 Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-12 KS 18/0505  

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 ledamöter och ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat 

från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslut sänds till 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 115 Val av en ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Äldre- och 

omsorgsnämnden.  

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat 

från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Äldre- och 

omsorgsnämnden.  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 41 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 63 Val av ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat 

från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ersättare (SD) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 30 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 21  Val av ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat 

från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 179 Val av ledamöter och ersättare i äldre- 
och omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Kimmo Lindstedt (S) 

Juan Chacon (S) 

Anders Åkerlind (M) 

Björn Liljedahl (M) 

Annette Nyberg (SD) 

Annelie Åberg (SD) 

Tina Teljstedt (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Irene Eklöf (L) 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Morgan Lindholm (S) 

Anni Ullberg (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Vesna Rajic (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marianne Manell (KD) 

Monica Vasquez (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Klas Dürhagen (MP) 

3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 

4. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 

5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat 

från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Kimmo Lindstedt (S) 

Juan Chacon (S) 

Anders Åkerlind (M) 

Björn Liljedahl (M) 

Annette Nyberg (SD) 

Annelie Åberg (SD) 

Tina Teljstedt (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Irene Eklöf (L) 

2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Morgan Lindholm (S) 

Anni Ullberg (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Vesna Rajic (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marianne Manell (KD) 

Monica Vasquez (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Klas Dürhagen (MP) 

3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 

4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 

5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0194  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 

Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 116 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 56 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 78 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

bordläggs.  

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-12 KS 18/0506  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare i bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.  

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 

fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige 

har hållits. 

Beslut sänds till 

 Bygg- och miljönämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 36 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 118 Val av en ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Bygg- och 

miljönämnden. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 

fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige 

har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Bygg- och 

miljönämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 42 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 64 Val av ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 

Val av en ersättare (SD) i Bygg- och miljönämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 

fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige 

har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av en ersättare (SD) i Bygg- och miljönämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 32 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 23  Val av ersättare i bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V), Emine 

Peterson Ersoy (C) och Mats Zettmar (SD) och val av en ersättare (SD) 

bordläggs.  

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 

fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige 

har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V) och 

Emine Peterson Ersoy (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Mats Zettmar (SD) och val av en 

ersättare (SD) bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 175 Val av ledamöter och ersättare i bygg- 
och miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 

 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Lannefelt (S) 

Rasmus Lindstedt (S) 

Britt-Marie Gerdin (S) 

Göran Malmestedt (M) 

Ehrling Weibust (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Börje Wredén (L) 

Erik Karlsson (V) 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Westin (S) 

Jane Eklund (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (V) 

Bordläggning (C) 

Malte Hildingsson (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén. 

4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt 

(M) 

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan 

Lannefelt (S) 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 

fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige 

har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 38 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:  

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Lannefelt (S) 

Rasmus Lindstedt (S) 

Britt-Marie Gerdin (S) 

Göran Malmestedt (M) 

Ehrling Weibust (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Börje Wredén (L) 

Erik Karlsson (V) 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Westin (S) 

Jane Eklund (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (V) 

Bordläggning (C) 

Malte Hildingsson (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén. 

4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt 

(M) 

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan 

Lannefelt (S) 

Beslutsgång 

Paul Gustavsson (M) begär ajournering för att valberedningen ska kunna 

presentera 11 ledamöter och 11 ersättare enligt beslut i § 166. Sammanträdet 

ajourneras i tio minuter innan det återupptas för beslut. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-11 KS 18/0508  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i valnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i valnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslut sänds till 

 Valnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 119 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 

i Valnämnden. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 

i Valnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 66 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Val av ledamot (MP) i Valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i Valnämnden bordläggs.  

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 26  Val av ledamot och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 178 Val av ledamöter och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 

Kjell Borg (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Gloria Cederlöf (V) 

Anna Thorburn (C) 

Anders Eklöf (L) 

Bordläggning (MP) 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

Mikki Lemne (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Bordläggning (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 

Kjell Borg (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Gloria Cederlöf (V) 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Anna Thorburn (C) 

Anders Eklöf (L) 

Bordläggning (MP) 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

Mikki Lemne (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Bordläggning (MP) 

3 Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på att Bengt Johansson (S) utses till ordförande för 

valnämnden. 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Martin 

Normark (L) yrkar på valnämndens förslag om att utse Karl-Erik Lindholm 

(KD) till ordförande i valnämnden. 

Erik Karlsson (V) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordförande i valnämnden. 

Klas Dürhagen (MP) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordföranden 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i 

valnämnden i enlighet med valberedningens förslag. 

Ordföranden finner sen att det finns två förslag till beslut till ordförande i 

valnämnden, Karl-Erik Lindholm (KD) och Bengt Johansson (S). 

Ordföranden finner att sluten votering begärs. Efter omröstning finner 

ordföranden att Karl-Erik Lindholm (KD) utses till ordföranden för 

valnämnden. 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Omröstningsresultat 

Under sluten votering lämnas följande röster: 

Karl-Erik Lindholm (KD) 19 röster, Bengt Johansson (S) 15 röster, 6 blanka 

röster. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0196  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i 

valnämnden. 

  

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Valnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 38 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 120 Val av ny ersättare i Valnämnden efter 
Helena Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0196 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena 

Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i 

valnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena 

Lundgren (SD). 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 60 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 82 Val av ny ersättare i Valnämnden efter 
Helena Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0196 

Beslut 

Val av ny ersättare (SD) i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i 

valnämnden. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare (SD) i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Valnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0202  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
efter Mats Zettmar (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar 

(SD). 

Sammanfattning 

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 121 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 

 Dnr KS 19/0202 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Mats Zettmar (SD) i 

Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Mats Zettmar (SD) i 

Kultur- och fritidsnämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 68 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 90 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 

 Dnr KS 19/0202 

Beslut 

Val av ny ersättare (SD) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 

bordläggs. 

Sammanfattning 

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare (SD) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 

bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-02-26 KS 19/0145  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Arne 

Vallqvist (M). 

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 41 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 123 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0145 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Arne Vallqvist (M) i 

Gymnasie- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Arne Vallqvist (M) i 

Gymnasie- och omsorgsnämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 50 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 72 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0145 

Beslut 

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 

omsorgsnämnden bordläggs.  

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 

omsorgsnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0337  

Kommunfullmäktige 
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Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

2 Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 Lindströmska stiftelsen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 42 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 124 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 68 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 36 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 27  Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 77 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 197 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S), Mait 

Johansson (M) och Börje Wredén (L) 

2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V) och två val 

till ersättare bordläggs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att utse tre 

ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Ledamöter Ersättare 

Rolf Nersing (S) Erik Karlsson (V) 

Mait Johansson (M) Bordläggning 

Börje Wredén (L) Bordläggning 

 

 Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-08 KS 19/0166  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

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

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Val av begravningsförrättare efter Marianne 
Kjellberg (V)  

Förslag till beslut 

XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 126 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 

efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 

efter Marianne Kjellberg (V). 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 74 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0341  

Kommunfullmäktige 
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Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

Förslag till beslut 

XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Länsstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 127 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 

begravningsförordningen. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 

begravningsförordningen. 

 



Från: Olsson Peo <Peo.Olsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 17 oktober 2018 15:04 
Till: kontaktcenter@sollentuna.se; kontaktcenter@sigtuna.se; Värmdö Kommun; 

Järfälla Kommun; Kommun; Kommunstyrelsen; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; Vaxholm Stad; Kontaktcenter; Kontakt Danderyd; 
Ekerö Direkt; Haninge Kommun; Info Nynäshamn; Kommun; Vaxholm Stad; 
Huddinge Kommun; Nykvarns kommun; 
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se; kontaktcenter@sigtuna.se; 
Österåkers Kommun; asa.maria.jackson@stockholm.se; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; karin.ohlander@taby.se; 
vasbydirekt@upplandsvasby.se; Värmdö Kommun; Vallentuna Kommun; 
Sollentuna Kommun 

Ämne: Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 
 
Hej 
 
Tacksam om du kan vidarebefordra detta mejl till lämplig person. 
 

Länsstyrelserna söker nya 
begravningsombud 
 
 

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av 
församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att 
församlingarna tar tillvara på de personers intressen som 
inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya 
begravningsombud i hela Sverige. 

 
Länk till nyheten: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-
stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-10-15-lansstyrelserna-soker-nya-
begravningsombud.html 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
.peo 
 
-------------------------------------------------- 
Peo Olsson 
Enheten för kommunikation 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 Stockholm 



Besök: Regeringsgatan 66 
Telefon: 010-223 15 02 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 67 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 

 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 28  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 79 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 199 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att bordlägga frågan. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Länsstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-12 KS 19/0237  

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 god man enligt fastighetsbildningslagen 
efter Lisa Edwards (C) 

Förslag till beslut 

XX väljs som ny god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards 

(C) 

Sammanfattning 

Den 17 mars begärde Lisa Edwards (C) om att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen. Nytt val av god man bör 

därför väljas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019 

 

 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valda 

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 47 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 129 Val av god man enligt 
fastighetsbildningslagen efter Lisa 
Edwards (C) 

 Dnr KS 19/0237 

Beslut 

Val av ny god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C) 

bordläggs.  

Sammanfattning 

Den 17 mars begärde Lisa Edwards (C) om att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen. Nytt val av god man bör 

därför väljas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C) 

bordläggs.  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-12 KS 19/0238  

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 ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson 

Förslag till beslut 

XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea 

Andersson. 

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

 

 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 49 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 131 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 

garage AB efter Andrea Andersson. 

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 

garage AB efter Andrea Andersson. 

Beslutet skickas till: 

 Den valda 

 Kommunsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 
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