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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-06-04 KS 18/0208  
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Medborgarförslag - investera i en 
solcellsanläggning till kommunhuset 

Förslag till beslut 

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Kjell Borg har den 30 maj 2018 inkommit med ett medborgarförslag att 

investera i en solcellsanläggning till kommunhuset.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 30 maj 2018  

Beslut sänds till 

Frågeställaren 

Kommunstyrelsen 

 



    

 

Kommunfullmäktige 

                          Upplands-Bro Kommun 

 

 196 81 Kungsängen 

 

Kungsängen 2018-05-30 

 

   

Meborgarförslag;  Investera i en solcellsanläggning om max 255 kW på ta- 

ket till kommunhuset, för att befintlig reservkraft via dieselaggregat och 

en ny solcellsanläggningen, skall klara att leverera service till medborgarna 

och internt driva verksamheten under åtminstone 24 timmar. 

Bakgrund: På förmiddagen den måndagen den 28 maj drabbades Kungsän- 

gen centrum av ett strömavbrott som även drabbade kommunhuset.  

Senare under samma kväll meddelas via IT-staben att kommunens IT-mijö 

riskerar att sluta att fungera p.g.a.  att dieseln till reservkraftverket håller på  

att ta slut. 

M.a.o. så finns inte en krisberedskap med avbrottsfri strömförsörjning till  

kommunhuset som klarar en driftstörning i E.ONs nät under 24 timmar. 

Jag föreslår därför att; 

 

Kommunen omgående ansöker om bygglov för att installera en solcellanlägg- 

ning om på maximum 255 kW (för att undvika att man måste registrera sig för  

energiskatt)  

En solcellsanläggning ökar kommunens beredskap och kommer över tiden att  

kontinuerligt producera el till kommunhusets verksamhet, och därmed även 

bidra till att uppnå miljömålen 2050. 

Med vänlig hälsning 

Kjell Borg 

Box 2054 

196 02 Kungsängen 

Tel 0708 – 55 68 37    
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om namnändring av 
rondellen vid Norrboda  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.  

Sammanfattning 

Anders Åkerlind har den 9 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag 

angående namnändring vid rondellen vid Norrboda.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 9 april 2018.  

Beslut sänds till 

 Frågeställaren  

 Tekniska nämnden  
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Förslag till markstrategi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till 

markstrategi. 

Sammanfattning 

Förslaget till markstrategi tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika 

markfrågor. Övergripande syftar strategin till att underlätta kommunens 

möjlighet att vara flexibel och förberedd på förändringar i samhället. Det är 

samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning som har tagit fram 

förslaget. Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer 

som är centrala för arbetet.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

 Förslag till markstrategi den 16 maj 2018 

 Kultur- och fritidskontorets tjänstemannayttrande den 4 maj 2018 

 Socialnämndens beslut den 26 april 2018 § 42 

 Bygg- och miljönämndens beslut den 19 april 2018 § 28 

 Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, KS § 36 

 Kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2017, KF § 114 

 Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, KS § 3 

 Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, KS § 122 

Ärendet 

Den 7 oktober 2015 lämnade kommunstyrelsen i uppdrag till 

samhällsbyggnadschefen att ta fram en kommunal markstrategi i enlighet med 

tolkningen ”Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att ta fram ett 

bostadsförsörjningsprogram med en strategisk plan för att skapa attraktiva 

bostads- och verksamhetsområden med god kommunal service och välskött 

närmiljö.” 
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Inom ramen för uppdraget har sedan riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal antagits av kommunstyrelsen den 3 februari 2016 och 

riktlinjer för bostadsförsörjning av kommunfullmäktige den 13 september 

2017. Förslaget till markstrategi som nu har arbetats fram är därför den 

avslutande delen för uppdraget som lämnades 2015. 

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens övergripande mål 

Strategin tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor och 

identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är centrala för 

det markstrategiska arbetet. Markstrategin ingår som en del i kommunens 

samhällsutvecklingsprogram. 

Övergripande syftar strategin till att bidra till att vi arbetar långsiktigt med god 

framförhållning och anpassning till aktuell översiktsplan och övriga beslutade 

styrdokument för att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och 

förberedd på förändringar i samhället. 

Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta 

behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur, 

näringsliv och rekreationsområden i kommunen. 

Om remissen till kommunens nämnder och bolag 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars att skicka ut förslaget till markstrategi 

på remiss till alla nämnder och bolag i kommunen. Syftet med remissen var att 

få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.  

Under remissperioden har vi fått in tre yttranden: Bygg- och miljönämnden, 

Socialnämnden och Kultur- och fritidskontoret. Alla de som yttrat sig ser 

positivt på att kommunen tar fram en markstrategi för hur kommunen förvaltar 

och utvecklar mark i kommunen långsiktigt. I yttrandena efterfrågar man bland 

annat en vision för hur kommunen hanterar och arbetar med att bevara 

kulturhistoriska värden samt tonen i dokumentet, med anledning av begreppet 

”vi” snarare än den del av organisationen som avses. I yttrandena efterfrågas 

även en princip för samverkan inom kommunen. 

I framtaget förslag till markstrategi har synpunkterna delvis arbetats in. 

Förslaget har jämfört med remissversionen en ny strategisk princip under 

målområdet 1.3 Vi skapar mervärden genom att förvalta marken. Förslaget 

innehåller även ett förtydligande om vikten av att en dialog mellan kommunens 

olika avdelningar och förvaltningar i markstrategiska frågor. Slutligen har en 

del formalia omarbetats i enlighet med yttranden som kommit in. 

Tonen i dokumentet har inte omarbetats. Anledningen till att vi valt att använda 

oss av begreppet ”vi” är att det markstrategiska arbetet bärs genom en hög grad 

av samverkan mellan kommunens olika avdelningar och förvaltningar. 

Eftersom att markstrategin är ett kommungemensamt dokument och riktar sig 

till hela organisationen har vi valt att använda oss av ett språk som samlar 
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kommunen genom att uttrycka ett gemensamt vi. Då vi även förtydligat i 

inledningen att strategin ställer höga krav på en god dialog inom kommunen 

och att befintliga forum kan och ska användas till att hantera frågor som berör 

hållbar markberedskap motiverar det synpunkten inte inarbetats i texten. I 

genomförandet av strategin blir det däremot särskilt viktigt att tydliggöra och 

levandegöra ansvaret och organisationen av de områden som berörs av 

markstrategin. 

Barnperspektiv 

Genom att strukturera och förbättra det markstrategiska arbetet kan goda 

förutsättningar skapas för de åtaganden kommunen har vad gäller barns sociala 

trygghet, rätt till bostad, tillgänglighet, plats för lek, utveckling med mera. Ett 

markstrategiskt dokument är ett verktyg för att på lång sikt skapa en 

markberedskap som stödjer de institutioner som har till uppgift att ta till vara 

på och öka barns rättigheter i samhället. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 

  

 

Sandra Henze Johan Sjöstrand 

Projektledare Projektledare 

Bilagor 

1. Förslag till markstrategi, den 16 maj 2018 

2. Kultur- och fritidskontorets tjänstemannayttrande den 4 maj 2018 

3. Socialnämndens beslut den 26 april 2018 § 42 

4. Bygg- och miljönämndens beslut den 19 april 2018 § 28 

Beslut sänds till 

 Alla nämnder 

 AB Upplands-Bro hus 

 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 



www.upplands - bro.se

Markstrategi
Antagen av K ommunfullmäktige den xx månad 2018 (KF § xx)

Diarienummer KS 17/0318

Samhällsbyggnadskontoret

Mark - och e xploateringsavdelningen
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1 Upplands - Bro kommuns markstrategi
Upplands - Bro kommuns markstrategi beskriver våra övergripande
målsättningar och vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor . Strategin
syftar till att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och förberedd
på förändringar i samhället.

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens mål
Strategin är ett verktyg för at t på lång sikt skapa en markberedskap som stödjer
de kommunala verksamheterna s arbete , att människors levnadsvillkor
förbättras och att företag etableras och utvecklas i kommunen.

Genom strategin kan goda förutsättningar skapas för vårt arbete med
kommune ns vision o m att vara en levande och tillgänglig plats, mötesplats och
en kommun med god ekonomisk hushållning.

Vi arbetar för att skapa en markberedskap
Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta
behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur,
verksamheter inom när ingsliv och rekreationsområden . Detta genom att vi
arbetar långsiktigt med god framförhållning och i relation till aktu ell
översiktsplan, verksamhetsplan och övriga beslutade styrdokument.

Genom att s trategin anger principer att förhålla sig till vid frågor om mark och
markanvändning är den ett hjälpmedel för berörda tjänstepersoner i den
kommunala organisationen som arbet ar med samhä llsbyggnadsfrågor . Detta
ställer höga krav på en god dialog mellan kommunens olika förvaltningar och
avdelningar. De forum som finns för denna kommunikation ska kunna
användas till att hantera frågor som berör hållbar markberedskap.
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1.1 Vi köper mark för att styra mot en hållbar utveckling
Strategiska markförvärv på kort och lång sikt möjliggör en kommunal styrning,
målinriktad exploatering och ett gott samhällsbyggande. Genom att öka
kommunens markinnehav kan vi via markanvisning ställa högre krav på social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet i framtida exploateringsprojekt . Därför:

• t ar vi initiativ till fler markförvärv , bevakar marknaden och kontakta r
fastighetsägare som äger mark i kommunen. Markförvärven prioriteras
utifrån utpekade u tvecklingsområden i översiktsplanen.

• sker v åra markförvärv på marknadsmässiga grunder och i de fall
marknadspriset inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad
värderare .

• b yter vi mark för att möjliggöra nybyggnation d å d et kan krävas för att
kunna genomföra en fastighetsaffär eller förhandla om mark i samband
med ett exploat eringsprojekt. Mark som kan vara intressant som
bytesobjekt ska därför köpas in och behållas i kommunen som markreserv.

1.2 Vi s äljer mark för att möjliggöra en ekonom i i balans
I linje med kommunens mål om att vara självförsörjande vad gäller mark för
bostäder, näringsliv och allmänna ändamål med mera ska en restriktiv hållning
tillämpas på försäljning av kommunal mark. Därför:

• u ndersöker vi pla tsens utvecklingsmöjligheter i samband med en
f örsäljning av kommunalt ägd mark . Försäljning av mark ska inte ske om
det medför hinder vid en kommande exploatering.

• genomför vi markförsäljningar då de tjänar ett strategiskt syfte i
enlighet med markstrategin oc h övri ga av kommunen antagna dokument.
Ett exempel på detta kan vara för att finansiera en kommande exploatering
eller för att möjliggöra förvärv av annan mark i kommunen.

• b ör vi inte sälja mark där syftet är att utöka området för en enskild
fastighet. F ö rsäljning av mark i syfte att regleras in i mindre privata
småhustomter ska undvikas om det inte kan motiveras utifrån ovanstående
principer. Vidare ska kommunen inte stycka upp mindre fastighetslotter för
försäljning om det inte kan motiveras utifrån anta gna styrdokument eller
som en del i ett större exploateringsprojekt.

• säljer vi mark på marknadsmässiga grunder och i de fall marknadspriset
inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad värderare .
Kommunen som markägare saknar lagligt stöd i att sälja mark till
underpris.

• följer vi kommunens riktlinjer för markanvisning när vi säljer mark
genom markanvisning .
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1 .3 Vi skapar mervärden genom att förvalta marken
Vi har i uppdrag att aktivt inventera det kommuna la markinnehavet och bevaka
frågan hur mark ska förvaltas i väntan på exploatering. Enligt 8 kap. 2 §
kommunallagen ska en kommun förvalta sina medel så att krav på god
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Därför :

• tar vi ställning i varje enskilt fall om det är möjligt att upplåta mark
med nyttjanderätt, arrendeavtal eller tomträtt . De av kommunen beslutade
dokument som reglerar riktlinjer för markanvändning, exempelvis
översiktsplanen, ska inte motverkas genom ett visst f örvaltarskap av mark.

• upplåter vi mark med nyttjanderätt för att skapa ett mervärde för
kommunen. E xempelvis för djurhållning och naturvård som bevarar och
berikar en levande landsbygd samt på ett ansvarsfullt sätt förvalta r marken.

• upplåter vi mark med tomträtt för bostadsändamål i de fall kommunen
inte på lång sikt ser ett behov av ändrad användning genom exempelvis
exploatering. Detta för att tomträttsinnehavaren ska kunna känna sig trygg i
sitt boende och nyttjande av tomt . I undantagsfall up plåter vi mark med
tomträtt i väntan på försäljning i ett större exploateringsprojekt. E n
u ppsägning av tomträtt får endast ske om det är av vikt för jordägaren att
fastigheten används för bebyggelse av annan art eller på annat sätt än
tidigare. På grund a v detta är bildande av tomträtter för bostadsändamål att
betrakta som mindre önskvärt. Den som har en tomträtt i kommunen har
möjlighet att friköpa tomten.

• använder vi möjligheten att upplåta mark med tomträtt för andra
ändamål än bostadsändamål, till exe mpel industriändamål, för att förvalta
marken i väntan på ändrad användning. I samband med sådan upplåtelse
vidtar vi åtgärder för att säkerställa att en fram tida uppsägning är möjlig.

• arbetar vi med att inventera kommunens mark för att säkerställa
allmän hetens tillgång och samtidigt möjliggöra utveckling av marken.
Mark som olovligen tagits i anspråk ses löpande över och ska åter
tillgängliggöras för allmänheten.

• Ska vi säkerställa att mark med höga kulturhistoriska värden kan
hanteras på ett hållbart sät t i dialog med den kulturhistoriska och
antikvariska kompetens som kommunen kan tillgodose. Ambitionen ska
vara att höga kulturhistoriska värden bevaras, och i den mån det går
förstärks, av kommunens strategiska markförvärv.



 

  YTTRANDE 1 (2)  

 Kultur- och fritidskontoret 

 Datum Vår beteckning   

Sara Hagström Yamamoto 

Kulturmiljöansvarig 

Kulturenheten 

0721-78 83 61 

sara.hagstromyamamoto@upplands-bro.se 

2018-05-04 Dnr KS 

17/0318 
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Remissvar angående Markstrategi Upplands-
Bro kommun 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars att skicka ut förslaget till markstrategi 

på remiss till alla nämnder i kommunen. Syftet med remissen är att få fram ett 

så bra beslutsunderlag som möjligt. 

Markstrategin ska tydliggöra hur kommunen ser på sitt markinnehav och vad 

kommunen vill med marken långsiktigt. Tre målområden har identifierats i 

markstrategin med ett antal styrande principer som är centrala för arbetet.  

 

Markstrategin och kulturmiljövärden 

Det är bra att kommunen har en uttalad markstrategi med styrande principer för 

förvärv och förvaltning av mark. Markstrategin anger att kommunen köper 

mark med syftet att styra mot en hållbar utveckling. I markstrategin lyfts den 

viktiga principen fram att förvärv och försäljning av mark ska ske på 

marknadsmässiga grunder. En aspekt att överväga i sammanhanget är dock hur 

markstrategiskt arbete som ska vila på marknadsmässiga grunder kan 

samordnas med värdering och långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljöer, 

där kulturhistoriska värden behöver utgöra en viktig grund i både värdering och 

utvecklingsplaner. Med ett strikt ekonomiskt perspektiv finns fara för att 

kulturmiljövärden kommer i kläm. 

Kommunen har idag fastigheter som kommit till kommunens ägo genom 

strategiska markförvärv och som har bebyggelse med kulturmiljövärden 

(Inventering av äldre kommunägda byggnader i Upplands-Bro kommun, dnr 

KFN 15/064). Vissa av dessa byggnader finns upptagna i Kulturmiljöprogram 

och Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun (Prenzlau-

Enander 1991, 2001). Flera byggnader har inte underhållits tillfredsställande 

under förvaltningstiden, vilket gjort att kulturmiljövärden skadats under 

kommunens förvaltning. 

Remissversionen av markstrategin är allmänt hållen och innehåller inte några 

förtydliganden kring hur kulturmiljön ska hanteras, annat än att det 

markstrategiska arbetet ska ske i relation till aktuell översiktsplan, 
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verksamhetsplan och övriga beslutade styrdokument. Med anledning av 

tidigare skada på kulturmiljövärden inom kommunens markinnehav är det 

viktigt att markstrategin framöver arbetar förebyggande. Den behöver 

kompletteras med hur kommunen ser på sitt markinnehav med 

kulturmiljövärden och ange några grundläggande principer för hur 

kulturmiljövärden ska hanteras vid förvärv, förvaltning och försäljning av 

mark. Dessa principer kan sedan ligga till grund för riktlinjer och 

handlingsplaner. Där kan exempelvis övervägas om det är nödvändigt att redan 

i förvärvsskedet inventera kulturmiljövärden och utarbeta en plan för hållbar 

förvaltning av relevanta delar av dessa under tiden marken är i kommunens 

ägo. 

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef   

Kultur- och fritidskontoret 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadskontoret/KS 
+46 8-581 691 53 
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2018-05-15 KS 18/0038  

Kommunstyrelsen 
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Förslag till VA-plan och VA-policy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till 
VA plan och VA-policy i enlighet med tekniska nämndens beslut. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till VA-plan och VA-
policy. Förslaget omfattar all VA-verksamhet i hela kommunen och består av 
flera delar, VA-översikt, utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen 
och plan för enskilt VA. 

Förslaget till VA-plan och VA-policy beslutades i tekniska nämnden 2018-04-
16 med följande tilläggsuppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att  

- tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av möjligheten till 
anslutning för enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med 
huvudledningarna 

- ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden 
- ta fram en fördjupad dagvattenplan 
- ta fram en förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018 

• Förslag till VA-plan 

• Förslag till VA-policy 

• Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan 

• Tekniska nämndens beslut 16 april 2018 

Ärendet 

VA-planen ska ge en heltäckande långsiktig planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen. Förslaget har ett tidsperspektiv som 
sträcker sig fram till 2035. Planen visar också i vilka områden som kommunalt 
VA ska byggas ut och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha 
enskild VA-försörjning. Ett förslag till VA-plan har tagits fram med 
utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och 
avloppsförsörjning. 
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En VA-översikt beskriver nuläge och status för vatten- och 
avloppsverksamheten som den ser ut idag. VA-policyn beskriver kommunens 
viljeinriktning i vatten- och avloppsfrågor inom kommunens gränser. 
Utbyggnadsplanen anger översiktligt omfattning och prioritering samt grov 
tidsplan för utbyggnad av VA på landsbygden. Plan för den allmänna 
anläggningen beskriver närmare den befintliga anläggningen idag, vilka behov 
och brister, men också vilka tillgångar och styrkor som finns. Planen för 
enskild VA-försörjning beskriver kommunens arbete och inriktning i områden 
som inte är anslutna och inom tidsramen för föreslagen VA-plan inte heller är 
aktuella för anslutning till kommunalt VA. 

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från hela 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslaget gemensamt. 

Tre informationsmöten med allmänheten har hållits under våren 2018, med 
möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget har även gått på remiss för möjlighet 
att lämna synpunkter till externa parter, exempelvis Länsstyrelsen, Norrvatten 
och Käppalaförbundet. De synpunkter som framkommit finns sammanfattade i 
bilaga 3. 

Förslaget till VA-plan och VA-policy beslutades i tekniska nämnden 2018-04-
16 med följande tilläggsuppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att  

- tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av möjligheten till 
anslutning för enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med 
huvudledningarna 

- ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden 
- ta fram en fördjupad dagvattenplan 
- ta fram en förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte få några konsekvenser avseende FN:s barnkonvention.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 

 

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Teknisk chef 

Henrik Kristensson  

VA-chef  
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Bilagor 

1. Förslag till VA-plan 
2. Förslag till VA-policy 
3. Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan 
4. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 16 april 2018 

Beslut sänds till 

• Tekniska nämnden 
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SAMMANFATTNING

Upplands-Bro kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshante-
ring av god kvalitet till en rimlig kostnad, och kommunens VA-planering (vatten och 
avlopp) är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens krav och utmaningar. 
VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och av-
loppshantering. Den har också en viktig roll i hela byggkedjan, från översiktsplane-
ring till detaljplanering och utbyggnad. Planen är ett levande dokument som regelbun-
det uppdateras. 

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksam-
hetsområden för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge 
(VA-översikt) innehåller också dokumentet en plan för allmän VA-anläggning, en 
plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. VA-planens genomföran-
de, uppföljning och konsekvenser diskuteras också. 

I en heltäckande VA-plan ingår dagvatten, men för att inte arbetet ska bli alltför om-
fattande och svårt att genomföra ingår dagvatten endast översiktligt i denna VA-plan 
och kommer istället att hanteras i en särskild dagvattenplan. 

Några av de viktigaste åtgärderna i planen för den allmänna VA-anläggningen är att 
ta fram en förnyelseplan, åtgärda översvämningsproblematiken i Gröna Dalen och ta 
fram en långsiktig ekonomisk prognosmodell. 

Plan för enskilt VA anger hur tillsyn av enskilda avlopp, bygglov och detaljplanering 
ska hanteras i VA-utbyggnadsområden och bevakningsområden. I planen fastställs att 
kommunen ska arbeta med att öka kunskapen om den enskilda vattenförsörjningen 
samt öka och effektivisera tillsynen av de enskilda avloppen. 

I planen för VA-utbyggnad anges en tidplan för VA-utbyggnad i de områden i kom-
munen där ett behov för allmänt VA har identifierats. Tidplanen är indelad i tre olika 
intervall där de områden som prioriterats högst kommer att påbörjas senast år 2020. 
Nästa grupp av områden byggs ut år 2020-2028 och den sista gruppen 2029-2035. Ett 
antal områden har klassats som bevakningsområden. Dessa områden är inte aktuella 
för allmänt VA under nuvarande förutsättningar. Om förutsättningarna ändras kan 
områdena bli aktuella för VA-utbyggnad och behöva prioriteras om. 

VA-PLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN
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Huvuddelen av de åtgärder som anges i VA-planen finansieras av avgifter: bruknings-
avgifter och anläggningsavgifter enligt VA-taxan, avgifter enligt taxan för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, och avgifter enligt avfallstaxan. Finansiering från skat-
tekollektivet krävs också, för att ta fram underlag och förbättrade rutiner. 

Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden har ett övergripande ansvar för 
VA-planens genomförande. Genomförandet av VA-planen ska följas upp minst en 
gång per år och VA-planen ska revideras regelbundet.

VA-PLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN
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INLEDNING 
Upplands-Bro kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshante-
ring av god kvalitet till en rimlig kostnad. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och det 
behöver värnas och skyddas för att fortsätta att vara bra. Mälaren och kommunens 
andra sjöar och vattendrag är viktiga både för Upplands-Bros invånare och för eko-
systemen, och behöver skyddas från utsläpp genom god spill- och dagvattenhantering. 

Grunden för en god VA-försörjning är en fungerande infrastruktur. För att infrastruk-
turen ska fungera även långsiktigt behöver den underhållas, utvecklas och förnyas. 
Det krävs en aktiv, förvaltningsövergripande och kunskapshöjande VA-planering för 
att möta de utmaningar som Upplands-Bros omfattande tillväxt för med sig. 

Kommunen har ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i områden med samlad 
bebyggelse på landsbygden där det finns ett behov. Ett viktigt fokus för VA-planeringen 
är att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer lagstiftningen och tar det ansvar för 
VA-försörjningen som åligger kommunen. 

En hållbar VA-försörjning innebär också ett ansvar för fastighetsägaren. Inom verk-
samhetsområdet för allmänt VA är det den enskildes ansvar att ansluta till och använ-
da de allmänna VA-anläggningarna på ett hållbart sätt, samt bidra till finansieringen 
av infrastrukturen genom att betala för den nytta som allmän VA-försörjning ger. I 
övriga områden är det den enskildes ansvar att ordna en fullgod dricksvattenförsörj-
ning och avloppshantering för den egna fastigheten. En tydlig VA-plan möjliggör för 
kommunen och dess invånare att ta sitt ansvar på ett bra sätt. 

Genomförandet av EU:s vattendirektiv ställer allt högre krav på såväl avlopps- och 
dagvattenhanteringen, som på hanteringen av VA-frågorna i den fysiska planeringen. 
Klimatförändringarna påverkar också vatten- och avloppsförsörjningen, till exempel 
genom försämrad dricksvattenkvalitet, ökad risk för skred och ras som kan påverka 
ledningar och anläggningar och större risk för skyfall och översvämningar. 

Kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens 
krav och utmaningar. VA-planen utgör en plattform för VA-planeringen och är ett 
levande dokument som kontenueligt uppdateras när förutsättningarna förändras. 
VA-planen har en viktig roll i hela byggkedjan, hela vägen från översiktsplanering till 
detaljplanering och bygglov.
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1 BAKGRUND
Upplands-Bro har under en längre tid haft ambitionen att ta fram en VA-plan. Det 
finns ett tydligt behov av en förvaltningsövergripande VA-planering. VA-planen kom-
pletterar också andra kommunala planer som till exempel Vattenplanen och Fördjupad 
översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016). 

Även på nationell nivå har behovet av en förvaltningsövergripande kommunal 
VA-planering uppmärksammats, och en stor del av Sveriges kommuner har politiskt 
antagna VA-planer. Ökade krav enligt lagstiftningen, inte minst vad gäller kommu-
nens ansvar för att inrätta allmänt VA för områden med samlad bebyggelse på lands-
bygden, och ändrade förutsättningar vad gäller till exempel bebyggelseutveckling och 
klimatförändringar, gör att behovet av VA-planer och VA-planering har blivit tydliga-
re de senaste åren. 

Det finns inget formellt krav på att en kommun ska ha en antagen VA-plan. Vatten-
myndigheterna har dock i sina åtgärdsprogram ställt krav på att kommunerna ska ta 
fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Dessutom är det svårt att långsiktigt klara de åtaganden som krävs enligt lagstiftning-
en utan en väl fungerande VA-planering och en antagen VA-plan.

2 SYFTE
VA-planen har flera syften: 

• Att tydliggöra för de som bor i kommunen vad som gäller angående vatten och avlopp.
• Att underlätta planering av ny bebyggelse.
• Att tydliggöra vilka åtgärder avseende befintlig allmän anläggning som behöver

genomföras.
• Att samla kommunens VA-strategiska arbete i ett dokument.
• Att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.
• Att klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger kommunen i sitt åtgärdsprogram.

3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som utanför 
verksamhetsområdena för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och 
nuläge (VA-översikt) innehåller också dokumentet en plan för allmän anläggning, en 
plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan.  I en heltäckande VA-
plan ingår också dagvatten. För att inte arbetet skulle bli alltför omfattande och där-
med svårt att genomföra ingår dagvatten endast översiktligt i VA-planen. Dagvatten 
kommer istället att hanteras i en särskild dagvattenplan. 
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4 VA-PLANENS ROLL 
VA-planens huvudsakliga roll är att tydliggöra kommunens arbete med vattenförsörjning och 
avloppshantering såväl inom kommunens organisation som för invånare och andra aktörer, 
samt att samla det strategiska arbetet med vatten och avlopp. I en föränderlig värld är processen 
och arbetet med VA-planering det viktigaste i det strategiska arbetet, och VA-planens roll är att 
vara en plattform för planeringen genom att vara ett levande dokument som löpande utvecklas. 

VA-försörjningen påverkas av och påverkar bebyggelseutvecklingen, därför har VA-pla-
nen en tydlig koppling till kommunens översiktsplan (ÖP 2010), och särskilt till den 
fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) som beslutades 2017. 

Andra kommunala styrdokument med koppling till VA-planen är: 
• Miljöplan: Antogs 2010-10-21
• Vattenplan: Reviderad 2014-02-10
• Avfallsplan: Antogs 2007-11-21

VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid förhandsbe-
sked/bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd för enskilda avloppsanläggningar.

5 VA-PLANENS UPPBYGGNAD
VA-planen är inte framtagen för att läsas från pärm till pärm, utan varje avsnitt kan 
läsas fristående. Planen baseras på rapporten Vägledning för kommunal VA-planering 
som getts ut av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 

VA-planen börjar med en översikt som innehåller en kort beskrivning av nuläget 
vad gäller allmänt VA, enskilt VA, dagvatten, recipienter, resurshushållning och 
bebyggelseutvecklingens påverkan på Upplands-Bros VA-försörjning. Översikten 
beskriver också de faktorer som påverkar VA-planeringen, så som lagar och regler 
och ansvar för VA-försörjningen. Därefter följer själva plandelen: plan för den all-
männa VA-anläggningen, plan för enskilt VA och VA-utbyggnadsplan.

8] Sara Nilsson:
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6             REVIDERING
Det händer mycket i både Upplands-Bro kommun och i omvärlden, och det är där-
för inte möjligt att ta fram en VA-plan som sedan ligger helt fast. VA-planen utgör 
en grund för kommunens VA-planering, och är ett levande dokument som löpande 
behöver ses över och uppdateras. En större revidering ska göras vart femte år. Det 
kan även uppkomma behov av mindre revideringar till följd av ändrade förhållan-
den i exempelvis bevakningsområden.  

Det löpande arbetet med VA-planering, uppföljning och revidering av VA-planen 
genomförs av en kontorsövergripande arbetsgrupp.  

7 ORDLISTA OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Allmän vatten- och avloppsanläggning (Allmänt VA) En VA-anläggning 
över vilken en kommun eller kommunalt bolag är huvudman (ansvarar) och som har 
ordnats och används för att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt Lagen om all-
männa vattentjänster. I den allmänna VA-anläggningen ingår ledningsnät, pumpsta-
tioner samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på 
avsett sätt. Benämns också som kommunalt VA.

Avloppsvatten Ett gemensamt namn på dagvatten, dränvatten och spillvatten.

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt 
avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. 

Bräddning En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till 
följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större 
än vad VA-systemet klarar av.

Dagvatten Tillfälligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och smältvatten från 
tak och vägar, samt framträngande grundvatten.

Dränvatten (dräneringsvatten) Vatten som kommer från dränering av husgrun-
der och utdikningsområden. 

Enskild vatten- och avloppsanläggning (Enskilt VA) En VA-anläggning som 
inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen. För den enskilda anläggningen 
ansvarar den eller de fastigheter som nyttjar anläggningen.

GIS-underlag Kartbaserat underlag framtaget i ett geografiskt informationssystem (GIS).
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Ledningsrätt Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina 
ledningar över annans mark för att viktiga samhällsfunktioner som el, telefoni, bred-
band, fjärrvärme, vatten och avlopp ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas 
genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen.

Recipient Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för dag-
vatten eller renat spillvatten.

Relikt saltvatten Havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning som 
förekommer i de områden som varit täckta av salt/bräckt vatten. Det salta vattnet har till följd 
av landhöjningen trängt ned i sprickor i berggrunden och underlagrar nu det söta grundvattnet.

Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri m.m. Med spillvatten likställs 
allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till spillvattenledning.

Tillskottsvatten Vanligtvis dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom 
felkopplingar och inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk.

Uppströmsarbete Förebyggande arbete för att minska mängden miljöstörande 
ämnen som hamnar i avloppsvattnet.

VA-försörjning Ordnande av dricksvatten och spillvatten samt vid behov även dag-
vatten och dränvatten.

VA-huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning. I Upplands-Bro ligger 
ansvaret hos Tekniska nämnden.

Vattenförekomst Exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller grund-
vatten som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen.

Vattenskyddsområde Ett geografiskt område till skydd för en vattenförekomst 
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en möjlig fram-
tida vattentäkt.

Verksamhetsområde Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett 
fastställt geografiskt område (verksamhetsområde) inom vilket en eller flera vatten-
tjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
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VA-ÖVERSIKT

1 FAKTORER SOM STYR VA-PLANERINGEN 

1.1 Lagar och regler
Vattenförsörjning och avloppshantering berörs av många olika lagar och regler. 
De viktigaste beskrivs nedan.

1.1.1 EU:s ramdirektiv för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vatten-
kvalitet och tillgång på vatten. Fem vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av 
vattendirektivet i Sverige och kartlägger vattnets status, tar fram miljökvalitetsnormer för 
vatten och åtgärdsprogram för att förbättra vattenstatusen. De åtgärder som kommunerna 
ska genomföra är bl.a. VA-planering, skydd av vattentäkter, tillsyn av enskilda avlopp 
och detaljplanering och bygglov med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten.

1.1.2 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vattenförekomster och  
miljökvalitetsnormer
I arbetet med vattenförvaltningen har sjöar, vattendrag, kustområden och grundvatten-
förekomster definierats som olika vattenförekomster. Alla sjöar, vattendrag osv är inte 
vattenförekomster utan det är kopplat till storlek och avgörs av vattenmyndigheterna 
som i sin tur tolkar definitionen av vattenförekomst i EUs vattendirektiv. Vattenföre-
komsternas nuvarande status (ekologisk och kemisk), d.v.s. dess miljötillstånd, har 
därefter bedömts enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och 
dålig status. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vattenförekomster ska 
uppnå minst miljökvalitetsnormen god ekologisk och kemisk status. På de platser där 
detta ansetts tekniskt omöjligt i nuläget, har tidsfrist införts till år 2021 och längst till 
år 2027. Statusen på vattenförekomsterna och deras miljökvalitetsnormer bedöms 
och klassificeras enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter för klassificering 
och bedömning avseende ytvatten. Miljökvalitetsnormer och bedömning av status av 
grundvatten genomförs enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter.

1.1.3 Miljöbalken
Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten, med utgångspunkt i begreppet hållbar 
utveckling. Lagen anger att avloppsvatten ska renas och tas om hand så att inte olägenheter 
för människors hälsa eller miljön uppstår. Resurshushållning är också en viktig princip i 
miljöbalken, vilket bl.a. innebär kretslopp av näringsämnen från avlopp. Alla vattentäkter 
omfattas även av miljöbalken. Om en vattentäkt har förorenats av omkringliggande  
verksamhet ska tillsynsmyndigheten ställa krav på att orsaken till problemen ska åtgärdas.
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1.1.4 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planering av mark och vatten och 
om byggande. Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade. Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheter till god vattenförsörjning och avloppshan-
tering. Kommunen är skyldig att planera bebyggelsen så att detta uppnås, bl.a. genom 
detaljplaner. Kommunen beslutar också om bygglov i enlighet med plan- och bygglagen.

1.1.5 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ansvara för vatten- 
och avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större 
sammanhang. I dessa områden upprättar kommunen verksamhetsområden. Lagen 
reglerar också förhållandet mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen, och 
ansvarsfördelningen dem emellan.

1.1.6 Dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30)
Livsmedelsverkets författningssamling redovisar via dricksvattenföreskrifterna krav 
på bl.a. beredning, distribution, egenkontroll, provtagningsregler, åtgärder vid 
kvalitetsförsämring och kvalitativa gränsvärden för dricksvatten från vattenverk som 
levererar mer än 10 m3/dag eller som försörjer fler än 50 personer. Levereras dricks-
vattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock dricks-
vattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

1.1.7 Anläggningslagen (SFS 1973:1149)
Anläggningslagen gäller för gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, dvs. 
anläggningar för flera hushåll, som inte ägs och drivs av den kommunala 
VA-huvudmannen. Anläggningslagen anger under vilka förutsättningar det går att 
bilda en gemensamhetsanläggning och hur processen ska gå till.

1.2 Ansvar för VA-försörjningen
Ansvaret för VA-försörjningen är en fråga som berör flera av kommunens olika nämnder 
och enheter liksom fastighetsägare i kommunen. Texten nedan ger en kortfattad 
beskrivning hur detta ansvar är fördelat.

1.2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid antagande av kommunens översiktsplaner, 
VA-verksamhetsområden och VA-taxa. VA-planen fastställs av Kommunfullmäktige.
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1.2.2 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden har det övergripande ansvaret för kommunens uppgifter inom 
plan- och byggverksamhet och utövar tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen (PBL). 
Bygg- och miljönämnden säkerställer att Översiktsplan och VA-plan är samordnade. 

Bygg- och miljönämnden har även ansvar för tillstånd, prövning och tillsyn av en-
skilda avlopp enligt Miljöbalken (MB) så att de uppfyller gällande krav, samt tillsyn 
av vattentäkter. Tillsyn utförs även på samtliga allmänna anläggningar som finns i 
kommunen. Bygg- och miljönämnden har också ansvar för tillsynen på miljöfarliga 
verksamheter som är anslutna till allmän VA-anläggning, med undantag för vissa 
verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Den del av verksamheten som utgörs av myndighetsutövning enligt Miljöbalk och 
Livsmedelslag är självständig och lyder inte under Kommunfullmäktige. Nämnden 
fattar egna beslut om hur verksamheten bedrivs. Under arbetets gång har ställnings-
taganden i VA-planen förankrats med Bygg- och miljönämnden för att säkerställa 
samsyn i de frågor som berör nämndens verksamhet.

1.2.3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är ansvarig nämnd för tre enheter som i större eller mindre 
utsträckning har ett ansvar för VA-försörjningen.

VA-enheten
Tekniska nämnden är huvudman för allmänt vatten och avlopp. Huvudmannen har 
ansvaret för att VA-utbyggnad sker i ett område efter det att beslut har fattats om att 
inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-enheten ansvarar för driften 
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av den allmänna VA-anläggningen, samt har rätt att ta ut avgifter av anslutna fastig-
heter enligt gällande VA-taxa.

Förhållandet mellan VA-huvudman och abonnent regleras i Lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV) samt i kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av den 
allmänna VA-anläggningen (ABVA). 

Gata-, park-  och trafikenheten
Ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmänna gator och andra allmänna 
ytor som torg och parkmark. I ansvaret ingår anläggningar för uppsamling av dag-
vatten (brunnar och tillhörande ledning) fram till allmän dagvattenledning. 

Den som ansvarar för allmän platsmark är skyldig att erlägga avgift enligt gällande VA-taxa.

Avfallsenheten
Det slam som bildas i enskilda avloppsanläggningar liksom latrin klassas som hus-
hållsavfall vilket kommunen har skyldighet att samla in och säkerställa att det be-
handlas på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Avfallsenheten ansvarar för att detta 
sköts genom upphandlad entreprenör. Kommunen har en avfallsplan som beskriver hur 
verksamheten bedrivs och utvecklas.

1.2.4 Fastighetsägare 
Inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning har respektive fastighetsägare 
ansvar för de anläggningar som krävs för att fastigheten ska kunna kopplas samman 
med den allmänna VA-anläggningen. Fastighetsägare är också skyldig att erlägga 
avgift i enlighet med gällande VA-taxa. Ansvarsgränsen utgörs av den s.k. förbindel-
sepunkten som normalt är belägen omedelbart utanför fastighetsgränsen.

Fastigheter som är belägna utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning 
ansvarar för att ordna VA-försörjning på egen hand, med en s.k. enskild anläggning. 
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen uppfyller gällande myndig-
hetskrav. För enskild avloppsanläggning ska anmälan eller ansökan ske till Miljöav-
delningen.

När kommunen är fastighetsägare har kommunen samma ansvar och skyldigheter 
som övriga fastighetsägare.

Grupper av fastighetsägare kan skapa gemensamma VA-lösningar i form av gemen-
samhetsanläggningar som normalt förvaltas av en samfällighetsförening. Ansvaret 
för en fungerande VA-anläggning ligger då hos föreningen, och varje enskild fastig-
hetsägare omfattas av de skyldigheter som följer av föreningens stadgar. Även dessa 
gemensamma anläggningar betecknas som enskilda anläggningar (till skillnad från 
allmänna anläggningar).
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2 NULÄGE

2.1 Allmän VA-försörjning
Av kommunens 26 800 invånare är 23 8001 anslutna till det allmänna VA-nätet. Huvud-
man för den allmänna VA-anläggningen är Tekniska nämnden. VA-enheten inom tek-
niska avdelningen ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och utbyggnad av anlägg-
ningen. Enheten har snabb tillväxt och bred intern kompetens. Driftpersonal med 
grävmaskin och lastbil finns i egen regi. VA-enheten är därmed väl rustad för utma-
ningen att möta den stora expansion som pågår i kommunen.

2.1.1 Verksamhetsområden för vatten och avlopp
Verksamhetsområdena för dricksvatten och spillvatten följer varandra och omfattar 
Kungsängen, Brunna, Bro, Tegelhagen, Rättarboda, Smidö och Tjusta. Verksamhets-
området för dagvatten är koncentrerat till tätorterna Bro, Kungsängen och Brunna. 
Mer om kommunalt dagvatten går att läsa under kapitel 2.3 i VA-översikten. 

Kommunen ansvarar för största delen av ledningsnätet och allmänna serviser inom 
verksamhetsområdet, men det finns också ett antal mindre ledningsnät inom verksam-
hetsområdet som ägs av kommunala bolag, samfällighetsföreningar och privatpersoner.

Figur 1. Verksamhetsområdenas utbredning i kommunen

1 År 2016
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2.1.2 Dricksvatten
Kommunen har inga egna dricksvattenverk utan är medlem i kommunalförbundet 
Norrvatten som tillgodoser den allmänna vattenförsörjningen. Råvattnet hämtas från 
Mälaren och bereds i Görvälnverket i Järfälla. Norrvatten ansvarar för drift av 
huvudvattenledningar fram till kommungräns, samt inom kommunen mellan kom-
mungränsen till Järfälla och vidare via Bro mot Sigtuna (under byggnation). Hög-
vattenreservoaren i Tibble med tillhörande huvudledning tillhör också Norrvatten.

I och med att Mälaren används för råvatten finns ingen begränsning i vattentillgång-
en. Det som kan begränsa leverans av vatten i framtiden är om befolkningstillväxten 
medför att behovet överskrider kapaciteten i de tekniska anläggningarna (vattenverk 
och distributionsledningar). Norrvatten bevakar kapacitetsfrågan genom att kontinuerligt 
upprätta prognoser för framtida produktionsbehov.

Upplands-Bro ligger i slutet av en ledning, vilket gör att kommunen är känslig för att 
vattenförsörjningen slås ut helt vid en läcka på huvudledningen från Norrvatten. Det 
pågår ett projekt att binda ihop kommunen med Sigtuna genom att en huvudvattenled-
ning dras mellan Bro och Sigtuna. Upplands-Bro kan då försörjas med vatten från två 
olika håll (redundans). Ledningen beräknas vara färdigbyggd år 2020. 

Kommunen har en egenkontrollplan som bland annat reglerar i vilken omfattning 
utbildning inom dricksvattenhygien ska genomföras. Planen redovisar också de åtta 
provtagningsplatser som finns i kommunen för regelbunden provtagning av dricks-
vattnet. Det är Norrvatten som genomför provtagningen. 

En hydraulisk datormodell över dricksvattennätet togs fram under 2017. Syftet med mo-
dellen är att få information om till exempel kapacitet, omsättning och flödeshastighet. 
Modellen visar att det inte finns några större kapacitetsproblem i nätet. 

Görvälnverket i Järfälla (Foto: Norrvatten)
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Kommunen eftersträvar redundans i vattennätet och ett projekt är planerat till 2018 
där redundansen ska utredas genom GIS-analys. Utredningen ska resultera i förslag 
på åtgärder som ska förbättra redundansen i nätet. 

Reservvatten
Reservvattenförsörjning innebär leverans av vatten från en alternativ källa eller led-
ning, men med distribution via det ordinarie ledningsnätet. Upplands-Bro som en del 
av kommunalförbundet Norrvatten har reservvattenförsörjning via Norrvattens led-
ningsnät. Upplands-Bro har därför inte några egna anläggningar för reservvattenför-
sörjning, men ska stödja Norrvatten i arbetet med att upprätta reservvattenförsörjning.
Norrvatten har fyra reservgrundvattentäkter med varierande kapacitet; Märsta, Ham-
marby, Rotsunda och Ulriksdal. Vid vissa krissituationer kan vatten även levereras 
från Stockholm Vatten och Avfalls vattennät eftersom ledningarna i dagsläget är hop-
byggda med Norrvattens ledningsnät (vid Rissne och Lunda). 

Länsstyrelsen Stockholm arbetar med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan 
för hela länet. Planen beräknas bli färdig under 2018. I arbetet ingår att identifiera 
behovet av åtgärder för att säkerställa regionens reservvattenförsörjning.

Nödvatten
Nödvattenförsörjning innebär leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien 
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar). Nödvat-
tenförsörjning ska planeras av kommunen, med fördel i samverkan med andra kommuner i 
regionen. Kommunen har en nödvattenplan som ingår i VA-enhetens krisberedskapsplan.

Brandvatten
Upplands-Bro ingår i Attunda brandförsvarsförbund. Brandvattenförsörjningen ska 
inom tätortsavgränsningen i första hand ordnas med konventionellt brandpostsystem. 
Alternativ brandvattenförsörjning (anvisade tappställen med kapacitet att fylla en tank-
bil) kan vara aktuell utanför tätorterna och ska planeras i samråd med brandförsvaret 
enligt deras riktlinjer2. I det allmänna ledningsnätet tillämpas sedan 2016 låsning av 
brandposter. Låssystemet har tagits fram i samråd med brandförsvaret Attunda. 

2 Brandvattenförsörjning, Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas 
geografiska område
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Vattenkiosk
För entreprenörer som behöver vatten finns en vattenkiosk med mycket hög kapacitet 
i Bro. Entreprenören hämtar ut en nyckel från kommunen och alla tankningar av vat-
ten registreras och debiteras. Vattenkiosken har en by-passledning för brandförsvarets 
räkning för att tankbilar ska kunna fyllas snabbt. Det finns också ett tappställe med 
dricksvatten där allmänheten kan hämta vatten vid driftavbrott. Ytterligare vattenkiosker 
planeras i Kungsängen, Brunna och Håbo-Tibble.

Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem). 
Några utvalda nyckeltal för vattenförsörjningen presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av statistik för vattenförsörjningen från VASS drift 2016
Nyckeltal för vattenförsörjning
Inköpt vattenmängd från Norrvatten 2 780 000 m3

Debiterad vattenmängd 1 990 000 m3

Odebiterad vattenmängd 790 000 m3

Odebiterad vattenmängd i procent 28 %
Ledningslängd dricksvatten (exkl. serviser) 128 km
Antal tryckstegringsstationer 0 st
Antal anslutna personer 23770 st
Antal icke-anslutna personer 2990 st
Specifik förbrukning (debiterad) 229 l/p/dygn
Brandposter 398 st
Vattenkiosker 1 st

Vattenkiosken i Bro
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2.1.3 Spillvatten
Spillvatten är det förorenade vattnet från toalett, bad/dusch, disk, tvätt och industrier 
som leds till avloppsreningsverken. 

I Upplands-Bro sker avledning av spillvatten till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö. 
Hela kommunens spillvatten leds till Kungsängen pumpstation som pumpar spillvattnet 
vidare i sjöledning till Stäksön och sedan vidare till Käppalas ledning som ansluter i en 
tunnel i Järfälla. Käppala släpper sedan  ut det renade spillvattnet i Saltsjön i Östersjön. 

Framtagning av en hydraulisk datormodell över kommunens spillvattennät har påbör-
jats under 2017. Med hjälp av modellen kan uppgifter om bland annat nätets kapacitet 
tas fram. Det går också att identifiera ”flaskhalsar” och svaga punkter som till exem-
pel ledningssträckor med dålig lutning.   

Uppströmsarbete
Käppalaförbundet arbetar med uppströmsarbete och har under 2016 genomfört provtag-
ning i Upplands-Bro och ytterligare tre kommuner. Provtagning sker på rullande schema 
vart fjärde år hos Käppalaförbundets tolv medlemskommuner. Resultaten från Upp-
lands-Bro visade att halterna av ett antal metaller var förhöjda jämfört med inkommande 
halter till verket, och det gällde främst bly, nickel, molybden och antimon. Även halterna 
av PFAS-ämnen var förhöjda3 . Vidare utredning krävs för att identifiera utsläppskällorna 
och bör ske i samarbete mellan kommunen och Käppalaförbundet. 

Det finns en betydande andel tillskottsvatten i spillvattennätet (cirka 50 %). Det är 
därför ett prioriterat fokusområde i kommunen. Genom att identifiera problemområ-

3 Rapport KF2016-236, Uppströmsprovtagning, Upplands-Bro kommun 2016, 
Amanda Folkö, Käppalaförbundet, 2016-11-10
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den och genomföra åtgärder kan mängden rent vatten som skickas till reningsverket 
minskas. Det blir också större kapacitet i ledningsnätet när tillskottsvattnet minskas. 

Det finns problem med fett i ledningar och pumpstationer. Problemen orsakas både av 
utsläpp från bostäder och från verksamheter som saknar fettavskiljare. Riktlinjer för 
fettavskiljare finns framtagna för att underlätta för verksamhetsutövare. När det gäller 
fett från bostäder krävs arbete med att informera boende om hur fett ska hanteras för 
att inte hamna i avloppet.  

Bräddning
Risk för bräddning av avloppsvatten förekommer främst vid pumpstationerna. Det 
finns också några kända bräddpunkter i ledningsnätet. Kommunen har inte några stora 
problem med frekventa bräddningar. När en bräddning ändå uppkommer genomförs 
en omfattande utredning för att ta reda på orsaken till  bräddningen och därefter ge-
nomförs åtgärder för att undvika att det händer igen.

Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem). 
Några utvalda nyckeltal för spillvattenhanteringen presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Sammanställning av statistik för spillvattenhanteringen från VASS drift 2016
Nyckeltal för spillvattenhantering
Avledd mängd spillvatten från kommunen till 
Käppala 3 210 000 m3

Mottagen mängd spillvatten från abonnenter 1 730 000 m3

Andel tillskottsvatten i procent 50 %
Bräddat spillvatten Okänd volym
Ledningslängd spillvatten 134 km

- Varav tryckavloppsledningar 32 km
Antal allmänna avloppspumpstationer 23 st
Antal LTA-pumpar med driftansvar 366 st
Antal anslutna personer 23 600 st
Antal icke-anslutna personer 3 160 st

2.1.4 Ledningsförnyelse
Kommunens VA-ledningsnät började byggas ut under 1960-talet och är därför relativt 
ungt. För att långsiktigt upprätthålla en bra funktion på ledningsnätet och en god kvalitet på 
dricksvattnet är det nödvändigt att ha en systematisk förnyelseplanering av ledningsnätet.
Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar inte någon specifik förnyel-
setakt, varje VA-organisation måste själv göra bedömningen av vilken takt som är 
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lämplig för tillfället. Takten kan variera över tid, beroende på tillståndet på det befint-
liga ledningsnätet. 

Vilken ålder det är på ledningarna är inte den enda parameter som styr behovet av 
förnyelse. Svenskt Vatten anser att det är viktigt att ha bra översikt över ledningsnätet 
och att ta fram en plan för förnyelse, baserad på den kunskap som finns tillgänglig. En 
detaljerad plan för förnyelse ska tas fram under 2018. En projektgrupp är bildad och 
har börjat arbeta med frågan. Inspektion av avloppsledningar planeras för att få en 
bättre översikt över ledningsnätet och därmed kunna prioritera arbetet och bestämma 
rätt åtgärdsmetod.

Livsmedelsenheten i Upplands-Bro genomförde under 2016 en kontroll på kommu-
nens vattenledningsnät med fokus på förnyelseplanering. De parametrar som kontrol-
lerades var utbildning, underhåll, dricksvattenkvalitet, informationsutbyte med konsu-
menter och systematisk förnyelseplanering. Kontrollen visade inte på några allvarliga 
brister i dagsläget men att förnyelseplanering måste lyftas och hanteras långsiktigt.

I kommunen är hela ledningsnätet duplicerat, vilket betyder att spillvattennätet och 
dagvattennätet är separerade. Det finns alltså inga kombinerade ledningar som behö-
ver åtgärdas. 

2.1.5 Slutsatser

Styrkor
• Det finns kompetens och bredd inom kommunens VA-verksamhet.
• Kommunen är medlem i två starka och kompetenta kommunalförbund, Norrvatten

och Käppalaförbundet, som i hög utsträckning driver strategiska frågor, till exem-
pel uppströmsarbete och reservvattenförsörjning.

• Dricksvattnet från Norrvatten håller mycket god kvalitet och det finns idag inga
begränsningar i mängden råvatten för dricksvattenproduktion.

• Avloppssystemet är helt duplicerat.

Utmaningar
• Att möta den pågående stora expansionen.
• Det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet som kommer att kräva

planering och resurser.
• Några större områden saknar rundmatning i dricksvattennätet.
• Provtagning har visat på förhöjda halter av vissa metaller och PFAS i spillvattnet

och utredning måste genomföras för att hitta källorna.
• Andelen tillskottsvatten i spillvattennätet är stort.
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2.2 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING
I Upplands-Bro kommun bor cirka 3 000 personer utanför verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp, vilket motsvarar 11 % av kommunens befolkning4. Till 
detta kommer ca 850 stycken fritidsfastigheter. Utanför verksamhetsområdet ansvarar 
fastighetsägaren för enskilt VA.

I texten används begreppet enskild VA-försörjning för VA-försörjning som inte är 
en del av den allmänna VA-försörjningen. Enskild VA-försörjning kan vara enskild 
för en specifik fastighet, men kan också vara gemensam med flera andra fastigheter, 
exempelvis i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighet. 

Några undantag finns för fastigheter och gemensamhetsanläggningar utanför verk-
samhetsområdet som är anslutna till kommunalt VA genom avtal. 

Flera områden på landsbygden är på gång att anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp genom ledningen som byggs mellan Bro och Sigtuna. Vilka områden som ska 
kopplas på och när utreds vidare i VA-utbyggnadsplanen. 

2.2.1 Dricksvatten
Den enskilda dricksvattenförsörjningen baserar sig nästan uteslutande på uttag av 
grundvatten från bergborrade brunnar. De flesta fastigheter med enskilt dricksvatten 
har en egen brunn på sin fastighet, men det finns också gemensamma brunnar för flera 
fastigheter. Det finns även några större gemensamhetsanläggningar för vattenverk 
som drivs av samfälligheter eller vattenverk som drivs av kursgårdar eller liknande. 
Som ”större” räknas de vattentäkter som försörjer minst 50 personekvivalenter (pe) 
eller ger minst 10 m3 vatten per dygn och över dessa har miljöavdelningen tillsyn. Se 
Tabell 3.
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Tabell 3. Vattentäkter som försörjer minst 50 personekvivalenter (pe) eller ger minst 
10 m3 vatten per dygn, alternativt har kommersiell verksamhet.

Mängd som tas ut Antal användare, pe  
(personekvivalenter)

Aske > 10 m3/dygn 275
Björknäs camping ?
Drakudden  4 m3/dygn 120
Gällöfsta > 10 m3/dygn 120
Hackholmssund (ytvattentäkt) 12 m3/dygn 80
Håbo-Tibble Kyrkby 60 m3/dygn 350
Hällkana > 50
Lövsta Gård < 1 m3/dygn 1
Stentorp > 10 m3/dygn
Säbyholm 20 m3/dygn 170
Tjusta > 10 m3/dygn 165
Toresta 4 m3/dygn 90
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En översiktlig utredning från SGU5 visar att det generellt sett finns relativt gott om grund-
vatten i kommunen, men utredningen är från 1997 och skulle behöva uppdateras. Från 
utredningen går det heller inte att utesluta brist på grundvatten i enskilda områden eller på 
enskilda fastigheter. Det finns dock inga kända områden med brist på grundvatten i kommu-
nen. Information om grundvattnets kvalitet saknas till stor del. Provtagning av råvatten från 
större gemensamma dricksvattenanläggningar visar att det finns förhöjda koppar-, natrium- 
och kloridhalter i vissa anläggningar. Även bekämpningsmedelsrester förekommer. Samtliga 
berörda anläggningar har reningsutrustning för att få ett tjänligt dricksvatten.

Det finns problem med relikt saltvatten i vissa områden i kommunen, men det är svårt att 
ange exakt utbredning för detta (figur 2). Risken korrelerar med topografin i landskapet 
där låglänta områden ger högre risk för relikt saltvatten. Brist på kunskap om vattenkvali-
teten i enskilda brunnar beror främst på att enskilda vattentäkter inte kräver tillstånd eller 
anmälan och att kommunen därför inte får kännedom om kvalitet och uttagsmöjlighet för 
vattentäkterna. Information kan dock hämtas från SGU:s brunnsarkiv, dit brunnsborrare 
är skyldiga att skicka in information om nya brunnar. Kommunen har också rätt att begära 
in kvalitetsprover på dricksvatten från alla som har en egen brunn. Enligt Miljöbalken ska 
anläggningar för grundvattentäkter inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter 
för människors hälsa inte uppkommer. Här ges möjlighet för kommunen att föreskriva om 
tillstånds- eller anmälningsplikt i vissa områden om det behövs.

Figur 2. Risken för saltvatteninträngning
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Tabell 4. Gemensamhetsanläggningar för avloppsreningsverk

Tillsyn bedrivs över de större vattentäkterna (Tabell 3) och alla vattentäkter som används i 
kommersiell verksamhet. Dessa vattentäkter provtas för att säkerställa god vattenkvalitet. 

2.2.2 Avlopp 
Det finns cirka 1700 adresser i kommunen som ligger utanför kommunalt verksam-
hetsområde för VA och inte är anslutna till större gemensamma avloppslösningar. 
Dessa försörjs därmed av enskilda VA-lösningar. Det är dock oklart hur många 
enskilda avloppsanläggningar som finns, bland annat på grund av att två eller fler 
fastigheter ibland delar på en avloppsanläggning. Baserat på inventeringar av ungefär 
700 enskilda avlopp, förmodas att ett stort antal av kommunens enskilda avlopp inte 
uppfyller lagens krav på rening. Huvuddelen av de enskilda avloppsanläggningar som 
inventerats är slamavskiljare med antingen infiltration eller markbädd som efterföl-
jande rening. Det finns ungefär 500 slutna tankar för WC-vatten registrerade, men det 
är troligt att det finns fler. Slutna tankar finns framförallt i områden med tät bebyggel-
se och relativt små tomtytor. Under senare år har högre krav på fosforrening gjort att 
ett antal minireningsverk och fosforfällor har tillkommit. Dessa anläggningar kräver 
mer skötsel och underhåll för att fungera väl. Miljöavdelningen saknar dock för när-
varande tillräckliga resurser för en fullgod tillsyn av hur fastighetsägarna sköter sina 
anläggningar. 

Det finns ett antal större gemensamhetsanläggningar för avloppsreningsverk som 
drivs av samfällighetsföreningar eller kommersiell verksamhet:

Avlopps- 
reningsverk

Dimensionering Antal användare Recipient

Aske  190 pe (per-
son-ekviva-
lenter)

Kursgård, 190 per-
soner (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinning-
sområde (Sigtunafjärden)

Drakudden 90 pe Kursgård, upp 
till 110 personer 
(2014)

Säbyholmsviken

Ådöstrand AB 40 pe För tillfället privat-
bostad, 5 personer

Brofjärden

Gällöfsta 100 pe Kursgård, ca 100 
personer (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinning-
sområde (Skarven)

Hackholmssund 230 pe Kursgård, ca 60 per-
soner (2014)

Brofjärden
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Håbo-Tibble kyrkby 250 pe 250 personer 
(2014)

Ekoln-Skarvens tillrinning-
sområde (Sigtunafjärden)

Kevan-Myggdan-
sen

150 pe 90 fastigheter 
(2014)

Ekoln-Skarvens tillrinning-
sområde (Håtunaviken)

Kvarnnibble 50 pe 35 personer (2014) Ekoln-Skarvens tillrinning-
sområde (Håtunaviken)

Lövsta 160 pe 100 personer 
(2014)

Lejondalsjön

Säbyholm 300 pe 168 personer + 
bryggeri (2016)

Kalmarviken

Toresta 12 m3/dygn kursgård, vari-
erande antal

Kalmarviken

Tjusta 80 pe Skola, 110 person-
er + 12 fastigheter 
med permanent-bo-
ende (2016)

Sigtunafjärden

Kommunen har sedan 1990-talet genomfört inventeringar av de enskilda avloppen i 
ett antal områden med samlad bebyggelse:

• Aspvik Ålsta
• Eriksberg
• Gräsholmen
• Lejondalssjöns avrinningsområde (Näshagen Långvreten)
• Lövsta GA3
• Mariedal
• Rättarboda (kommunalt VA idag)
• Sigtunafjärdens avrinningsområde
• Smidö (kommunalt VA idag)
• Sylta
• Ullfjärdarna
• Ådöhalvön
• Ängsholmen

Sedan år 2011 har tillsyn av enskilda avlopp genomförts och krav ställts på åtgärder 
på dem som inte uppfyllt lagkraven. Tillsyn och krav på åtgärder har ställts i bland 
annat Killinge och Sjöhagen. 

Tillsyn av enskilda avlopp prioriteras utifrån avrinningsområdets ekologiska status 
och känslighet. I första hand har Ekoln-Skarvens tillrinningsområde prioriterats. 
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Undantag från prioriteringsordningen har dock gjorts för områden där utredning om 
behov av kommunalt VA har pågått. Havs- och vattenmyndigheten har låtit ta fram ett 
GIS-verktyg som underlag vid prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Detta verktyg 
kan användas vid prioritering av tillsynen i kommunen. I dagsläget är tillsynstakten 
låg, cirka 10 enskilda avlopp per år. Detta beror på brist på resurser.

Som tidigare beskrivits består huvuddelen av de enskilda avloppen av slamavskiljare 
med efterföljande infiltration eller markbädd. I dessa anläggningar är det inte möj-
ligt att återföra mer än en liten del av näringen, eftersom reningen i huvudsak sker 
genom att näringen fastläggs i marken. Den lilla näring som trots allt samlas upp går 
via slamavskiljarslammet till Käppala reningsverk. Käppala reningsverk är certifierat 
enligt ReVAQ och cirka 70% av slammet därifrån återförs till åkermark i Uppsala, 
Enköping, Västerås, Upplands-Bro och delar av Sörmland. Vid avloppsreningsverket 
utvinns även värme och biogas ur slammet.

2.2.3 Bebyggelsegrupper
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen skyldig att ansvara 
för vatten- och avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas 
i ett större sammanhang. Många som har enskild VA-försörjning bor i områden med 
samlad bebyggelse, där det kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större 
sammanhang.

Det finns ingen definitiv definition av vad ett större sammanhang innebär, men enligt 
rättspraxis innebär det en samlad bebyggelse på cirka 20 fastigheter eller fler. Praxis 
säger också att avståndet 100 meter gäller för samlad bebyggelse. 

Kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016) uttrycker att; För 
att ett område ska kunna få ingå i verksamhetsområdet för kommunalt VA behöver 
volymen på bebyggelsen vara minst 20-30 fastigheter. 

Genom en GIS-analys har bostadsområden identifierats där största avstånd mellan 
bostadsadresser är 150 meter och antalet adresser inom det avståndet är fler än 10. 
Anledningen till att välja 10 adresser och 150 meter är för att även fånga upp de om-
råden som i framtiden kan komma att uppnå kriterierna för samlad bebyggelse. 
För de områden som identifieras finns det anledning att utreda om de:

- ska anslutas till det kommunala VA-nätet
- behöver utredas djupare eller
- fortsatt ska ha enskilt vatten och avlopp.

Analysen visade att det finns 34 områden utanför dagens verksamhetsområde som 
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uppfyller kraven om minst 10 adresser med maximalt avstånd på 150 m (Figur 3). De 
34 områdena innefattar 1330 adresser. Ytterligare 700 adresser ligger utanför verk-
samhetsområdet men faller utanför analysen om samlad bebyggelse. De 34 identifie-
rade områdena är:

Nr Område
1 Sjöhagen
2 Ryttarberget
3 Håtunaholm
4 Råby-Norränge-Skällsta
5 Aske
6 Vallbyvik
7 Björkudden/Killinge
8 Kvarnnibble
9 Tjusta
10 Lunda
11 Myggdansen/Kevans stugby
12 Tibblehöjden
13 Håbo-Tibble kyrkby
14 Kyrkbytorp
15 Mariedal
16 Långvreten
17 Näshagen
18 Lövsta/Skepparudden
19 Stentorp
20 Eriksberg
21 Ålsta/Ensta/Aspvik
22 Skälby
23 Öråker
24 Lennartnäs
25 Ängsudden
26 Ådöskog
27 Verkaviken
28 Sågbacken
29 Säbyholm
30 Stora Ekeby/Leran
31 Lindormsnäs
32 Skarpskär
33 Alholmen
34 Gräsholmen

Figur 3. Identifierade områden med minst 10 adresser 
samlade med maximalt avstånd på 150 meter. 
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En fördjupad analys av förhållandena i de identifierade områdena redovisas i     
VA-utbyggnadsplanen. För de bebyggelsegrupper eller fastigheter där det inte bedöms 
föreligga ett kommunalt ansvar att ordna vatten och avlopp kan dessa efter prövning 
av Tekniska nämnden eventuellt få möjlighet att gå samman och ansluta en gemen-
samhetsanläggning till kommunalt VA via en avsättning och avtal.

2.2.4 Slutsatser

Styrkor
• Tillgången på grundvatten för enskild vattenförsörjning är förhållandevis god.
• Miljöavdelningen har identifierat och prioriterat områden för tillsyn i närheten av

känsliga recipienter.
• Pågående utbyggnad av huvudledningen mot Sigtuna skapar möjligheter för fler

fastigheter att få kommunalt VA.
• Utbyggnad av kommunalt VA på Ådöhalvön medför bortkoppling av många en-

skilda avlopp.

Utmaningar
• Större enskilda vattentäkter saknar skydd.
• Kunskapen om vattenkvaliteten i enskilda dricksvattenbrunnar är bristfällig.
• Många enskilda avlopp uppfyller inte lagstiftningens krav.
• Resurserna för tillsyn av befintliga avlopp är inte tillräckliga för att uppnå en håll-

bar åtgärdstakt.
• Att förmå fastighetsägare att vidta åtgärder

2.3 Dagvatten
Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan och i 
ledningar. När mark bebyggs med exempelvis hus och vägar ändras vattnets naturliga 
avrinningsförhållanden. En större andel hårdgjorda ytor gör att en mindre mängd 
vatten kan infiltrera och skapa grundvatten vilket kan leda till lägre grundvattennivå-
er. Det vatten som inte kan infiltrera rinner istället av de hårdgjorda ytorna och kan 
lokalt ge problem genom höga vattenflöden och översvämningar. När vatten rinner 
av hus och vägar tar det med sig föroreningar i form av exempelvis metaller, olja och 
mikroplaster som riskerar att hamna i sjöar och vattendrag. Det finns många källor 
till föroreningar i dagvatten såsom trafik, byggnadsmaterial, bekämpningsmedel och 
nedskräpning. Om grundvattenytan ligger nära marknivå finns det risk att förorening-
arna transporteras via dagvattnet ner till grundvattnet. Dagvatten transporterar också 
näringsämnen som bidrar till övergödning i vattenmiljön. 

Genom att använda alternativa lösningar till de traditionella rörsystemen kan miljö- 
och boendeproblem förknippade med dagvatten motverkas. De alternativa lösning-
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arna kan bidra till en grönare stadsbild och bestå av till exempel dagvattendammar, 
diken och infiltrationsytor. När plats för vattnet skapas kan dagvattnet bli en resurs i 
staden som leder till ökade ekologiska, sociala och estetiska värden. Det är också ett 
viktigt sätt att främja miljökvalitetsnormerna. 

Tillsyn
Miljöavdelningen har tillsynsansvar över dagvatten i enlighet med Miljöbalken och 
kan ställa krav på dagvattenhanteringen både inom och utanför kommunens verksam-
hetsområde. Miljöavdelningen kan också ställa krav på dagvattenhantering utanför 
kommunens verksamhetsområde.

Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem). 
Några utvalda nyckeltal för dagvattenhanteringen presenteras i Tabell 5.

Tabell 5. Sammanställning av statistik för dagvattenhanteringen från VASS drift 2016
Nyckeltal för dagvattenhantering
Ledningslängd dagvatten 92 km

- Varav tryckavloppsledningar 0,4 km
Antal allmänna dagvattenpumpstationer 4 st
Antal dagvattendammar6 9 st

Figur 4. Verksamhetsområde för dagvatten
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2.3.1 Verksamhetsområden
Verksamhetsområdet för dagvatten innefattar huvudsakligen de större tätorterna 
Kungsängen, Brunna och Bro. 

2.3.2	 Befintlig	dagvattenhantering
Dagvattnet inom det kommunala verksamhetsområdet leds genom diken och ledning-
ar ut i Mälaren. Inom verksamhetsområdet ska dagvattensystemet vara dimensionerat 
enligt praxis. I Upplands-Bro är dagvattensystemet helt separerat från spillvattensys-
temet. 

Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet 
innan det når Mälaren (Figur 7). Dammarna renar vattnet genom att föroreningar 
sjunker till botten (sedimenterar) eller tas upp av växter. Dammarna fungerar också 
som fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning i dagvattensyste-
met. Skötselplaner finns och styr skötseln av dammarna.  Enligt skötselplanerna ska 
tillsyn av dammarna ske två gånger om året med eventuell extra tillsyn vid skyfall. 
Extra åtgärder som rensning av sediment sker vid behov. Diken kan också fungera 
fördröjande och till viss grad renande. 
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Kommunen håller på att utreda funktionen hos dammarna. Två av dammarna är väl 
studerade genom omfattande provtagning. Tibbledammen var med i ett regionalt 
provtagningsprojekt som genomfördes av Svenskt Vatten Utveckling 2006-2010. Re-
sultatet visade att dammen fungerar väl7. Råbydammen har provtagits från 2011-2013 
vilket visade att även den dammen fungerar väl8. Det finns i nuläget ingen kunskap 
om kvaliteten på dagvattnet i områden utöver Tibbledammen och Råbydammen. 

I Kungsängen ligger Gröna Dalen där det finns en översvämningsproblematik (Figur 5). 
Dalen är hårt belastad med dagvatten och flera stora exploateringsområden finns 
inom Gröna Dalens avrinningsområde. En dagvattenmodell har tagits fram över det 
drabbade området för att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå en hållbar 
och långsiktig dagvattenhantering. En modell för resterande delar av dagvattennätet 
innanför verksamhetsområdet är under framtagande. När modellen är färdigställd går 
det att se var i nätet det finns förbättringsbehov. 

Kommunen har inte gjort någon egen skyfallskartering, det vill säga en studie över 
vad som skulle hända om en större mängd nederbörd skulle falla under kort tid. Däre-
mot har Länsstyrelsen tagit fram en lågpunktskarta. Den visar att lågpunkter framfö-
rallt finns i Gröna Dalen, Korsängen och sydöst om Bro. 

2.3.3 Dagvatten i planeringen
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I Översiktsplanen (ÖP 2010) anges 
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara utgångspunkten för 
kommunens fysiska planering. Ekologiskt omhändertagande av dagvatten innebär att 
sträva efter att efterlikna reningen och fördröjningen som sker i naturens eget krets-
lopp genom exempelvis infiltration och växtupptag.  

Dagvattenfrågan  finns med i hela planprocessen men arbetet behöver utvecklas. Det 
finns ett intresse i hela organisationen att förbättra arbetet kring dagvattenhantering 
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Råbydammens inlopp
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i planprocessen. Dagvattenutredningar görs för alla större exploateringar. För att 
utveckla arbetet, och främja uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna, har en mall för 
dagvattenutredningar tagits fram. Det finns också en god kännedom inom kommunen 
gällande dagvattenproblematiken i Gröna Dalen. 

En separat dagvattenplan ska tas fram efter att VA-planen är antagen. 

2.3.4 Slutsatser

Styrkor
• Det finns ett utbyggt system av dammar, med god kunskap om funktionen hos 

några av dem. 
• Skötselplaner för dagvattendammarna finns. 
• Dagvattenfrågan är förankrad i planprocessen och det finns intresse för att utveckla 

samarbetet i hela organisationen. 
• Dagvattennätet är fullt separerat från spillvattensystemet.

Utmaningar
• Översvämningsproblematiken i Gröna Dalen. 
• Dagvattenpolicy och dagvattenplan saknas.
• Ökat behov av tillsyn för dagvatten utanför verksamhetsområdet.
• Kunskap om kvaliteten på dagvattnet saknas.

2.4 Recipienter
Enligt EU:s vattendirektiv ska Sverige se till att alla vattenförekomster uppnår god 
status och de inte försämras. Upplands-Bro kommun har en Vattenplan där kommu-
nens elva sjöar eller delar av Mälaren beskrivs. Vattenplanen omfattar också tio vat-
tendrag och fyra grundvattenmagasin. Varje vatten beskrivs med status, naturvärden, 
risker och förslag till förbättringsåtgärder. Varje vatten kan ses som en recipient för en 
mängd verksamheter; enskilda avlopp, dagvatten, lant- och skogsbruk, industriverk-
samhet med mera. 

Sedan 1970-talet pågår provtagning i tre av kommunens sjöar (Örnässjön, Lillsjön 
och Lejondalssjön) enligt ett kontrollprogram. Dessutom pågår mellan åren 2015 – 
2018 provtagning och analys i ett samordnat recipientkontrollprogram för Broviken 
och dess tillflöden. Kontrollprogrammet syftar till att överblicka den samlade belast-
ningen från verksamheter i avrinningsområdet samt att ge kunskap om hur miljökvali-
teten i Broviken förhåller sig till beslutade miljökvalitetsnormer. 
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Figur 6. Kommunens ytvatten färgade efter ekologisk status.

Figur 7. Avrinningsområden.
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2.4.1 Ytvatten
Samtliga ytvatten beskrivs i vattenplanen och är status- och riskklassade (Figur 6). 
Vissa ytvatten är också klassade som ekologiskt särskilt känsliga recipienter. Delar av 
ytvattnet ingår i östra Mälarens vattenskyddsområde.

2.4.2 Grundvatten
Tre grundvattenförekomster har klassats enligt vattenmyndighetens statusbedömning-
ar i kommunens Vattenplan. Alla tre har god kvantitativ status och god kemisk status.

I Uppsalaåsen finns två potentiella reservvattentäkter som är regionalt intressanta, 
Toresta och vid Lindormsnäs. Länsstyrelsen arbetar med en regional vattenförsörj-
ningsplan som kommer visa hur intressanta de potentiella täkterna är för Stockholms 
framtida vattenförsörjning. Enligt ÖP 2010 ska båda potentiella täkterna beaktas vid 
annan eventuell tillståndsprövning inom området.

2.4.3 VA-försörjningens påverkan på recipienterna
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är övergödning. I Upplands-Bro 
kommun är jordbruket den huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dag-
vatten, enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som dock inte 
saknar betydelse i sammanhanget. 

Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av 
det allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen är dock inte 
utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i tätorten och på landsbygden 
som byggdes innan kraven på dagvattenhantering var utökade och därför finns områ-
den i kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande gällande kvalitet 
och kvantitet. 

Vid bräddning av spillvatten läcker orenat spillvatten ut i naturen. De flesta brädd-
punkter bräddar via diken eller dagvattendammar innan spillvattnet når recipienten, 
vilket dämpar påverkan på recipienten.

Kommunens spillvatten leds via en sjöledning till Järfälla och sedan vidare till Käp-
palaverket. Sjöledningar medför alltid en risk för att spillvatten läcker ut i sjön (Mä-
laren i det här fallet) om ledningen skulle gå sönder av någon anledning. Statusen på 
sjöledningen är okänd men ska utredas. Det finns också planer på att lägga om sjöled-
ningen för att minska risken för ett läckage.  
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2.4.4 Slutsatser

Styrkor
• Vattenplanen och den kunskapssammanställning samt åtgärdslista som finns där.
• Den största delen av det allmänna dagvattnet renas i dagvattendammar innan det

når recipienten.

Utmaningar
• Att ta fram en åtgärdsplan för att framför allt minska påverkan från dagvatten.
• Några sjöar är hårt belastade av näringsämnen.
• Åtgärda dagvatten som inte renas, vilket framförallt gäller i områden utanför

verksamhetsområdet.

2.5 Resurshantering
Resurshantering behandlas i stor utsträckning i kommunens Översiktsplan (ÖP 2010) 
där det anges att hållbar hantering av resurser ska eftersträvas. 

2.5.1 Vattentäkter (långsiktigt skydd av vattentäkter)
Vattentäkter är sårbara och bör skyddas i beredskap för oförutsedda olyckor eller 
smittspridning som kan påverka dricksvattenkvaliteten och därmed människors hälsa. 
Ett vattenskyddsområde är anpassat med föreskrifter för att främja och bevara dricks-
vattenkvaliteten i vattentäkter. Länsstyrelsen eller kommunen kan enligt Miljöbalken 
(7 kap 21§) inrätta vattenskyddsområden till skydd för vattentillgångar som utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län, VAS-rådet, har i flera   
rapporter uppmärksammat vikten av att skydda befintliga och potentiella framtida 
reservvattentäkter på grund av länets beroende av Mälaren som vattentäkt. Cirka         
95 % av dricksvattnet i Stockholms län produceras av vatten från Mälaren. 

Länsstyrelsen Stockholm arbetar med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. 
Arbetet planeras vara färdigställt under 2018 och ska lyfta möjliga reservvattenresur-
ser. Även frågan om skyddsbehov ska utredas. 

Det finns en grundvattentäkt i kommunen som är skyddad, Leran 1:3, som i dagsläget 
försörjer Säbyholm. Vattenskyddsområdet för Leran 1:3 är beslutat av Länsstyrelsen 
och därmed är det Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för det. Övriga större en-
skilda vattentäkter (som försörjer minst 50 personekvivalenter, eller producerar minst 
10 m3/dygn) har idag inte ett tillräckligt skydd. 

Mälaren är också delvis skyddad. Den primära skyddszonen omfattar ett närmare an 
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givet vattenområde i Östra Mälaren samt landområdet intill 50 meter från strandlinjen 
vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen sträcker sig in i kommunen och 
omfattar Östra Mälarens avrinningsområde.

Kommunens livsmedelsavdelning har tillsynsansvaret på vattentäkterna.
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Figur 8. Vattenskyddsområden. Det lilla området visar Leran 1:3 och det större 
visar Östra Mälarens sekundära skyddszon. 
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2.5.2	 Energieffektivisering
Upplands-Bro kommun har inga egna verk och därför blir frågan om energieffektivi-
sering inte så stor. Viss effektivisering kan ändå ske i pumpstationer. Ett arbete med 
genomgång och upprustning av pumpstationerna pågår.

Minskning av mängden tillskottsvatten skulle också innebära energieffektivisering i 
form av minskad pumpning och rening. 

2.5.3 Avloppsvattnets resursinnehåll
Kommunens spillvatten leds till Käppala reningsverk. I reningsverket utvinns värme-
energi från avloppet, och biogas produceras från det slam som bildas under renings-
processen. Den rötrest som återstår efter biogasproduktion är ReVAQ-certifierad och 
ca 70% återförs till produktiv odlingsmark. Rötresten innehåller näringsämnen (fos-
for, kväve och kalium) samt jordförbättrande ämnen.

2.5.4 Avfall
Slam från slamavskiljare och slutna tankar klassas som hushållsavfall. Kommunen 
ansvarar för tömning, som utförs av upphandlad entreprenör.

En slamkiosk med mätning finns vid Nygårds pumpstation i Bro. Slamkiosken tar 
emot slam från enskilda avlopp och registrerar alla tömningar som sker. På så sätt 
kommer även slammet från de enskilda avloppen av hushållskvalitet till Käppala 
reningsverk. 

Oljeavskiljare och fettavskiljare
Riktlinjer för oljeavskiljare beslutades av Bygg- och miljönämnden 2016. Oljeav-
skiljning ska ske vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga 
mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dag-
vattennätet. Riktlinjer för fettavskiljare är framtagna och reglerar vilka verksamheter 
som behöver ha fettavskiljare. 

Tömning av slam från fettavskiljare beställs från kommunens upphandlade entrepre-
nör och slammet transporteras till biogasanläggning. Oljeavfall från oljeavskiljare är 
ett verksamhetsavfall och räknas som farligt avfall. Tömning och transport får endast 
utföras av entreprenör som har giltigt tillstånd. Även mottagaren av slammet ska ha 
tillstånd. 
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2.5.5 Slutsatser

Styrkor
• Det finns tydliga planeringsinriktningar i ÖP 2010 om resurshantering.
• Käppala omhändertar slam på ett hållbart sätt.
• Slamkiosk med mätning finns.

Utmaningar
• Kunskapen om enskilda vattentäkters kvalitet och uttagsmöjlighet är inte fullständig.
• De flesta vattentäkter i kommunen saknar vattenskyddsområde.

2.6 Bebyggelse och bebyggelseutveckling

2.6.1 Bebyggelseutveckling i tätort
Kommunens ambition är att planera för en tänkbar befolkningsutveckling till 35 000 
invånare år 2030 jämfört med dagens cirka 27 000. De utbyggnadsområden som finns 
utpekade inom tätorterna Bro och Kungsängen i gällande översiktsplan, ÖP 2010, möj-
liggör totalt sett en planberedskap på mer än så. Det bedöms däremot inte realistiskt att 
alla plan- och byggprojekt genomförs före 2030. Kommunen vill framhålla fördelarna 
med att utbyggnaden av nya bostäder främst sker genom förtätning av befintliga tätorter 
och genom tätortsutvidgning. Särskilt intressant för förtätning är områdena inom rimli-
ga gångavstånd till pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen. 

Exempel på detaljplan
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Både Kungsängens tätort och Bro tätort har goda förutsättningar att inrymma be-
tydligt fler bostäder. En tätare och mer sammanhållen bebyggelsestruktur ger också 
goda förutsättningar för att effektivt samordna den tekniska försörjningen samtidigt 
som underlag skapas för god närservice och ett rikt stadsliv. I takt med att markan-
vändningen intensifieras blir betydelsen av närhet till rekreationsområden, parker och 
gröna kopplingar allt större. Det är viktigt att definiera och slå vakt om en tätortsnära 
grönstruktur. 

En utvidgning av de befintliga tätorterna Bro och Kungsängen är också av intresse. 
Storskaliga planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen är bland annat Träd-
gårdsstaden och Tegelhagen i Bro samt Rankhus och Norra Stäksön i Kungsängen.

2.6.2 Bebyggelseutveckling på landsbygden
Resonemang kring den framtida befolkningsutvecklingen på landsbygden är mycket 
osäkra då det är frågan om förhållandevis små volymer. Upplands-Bro kommuns 
landsbygd har totalt cirka 3 000 invånare. Av dessa bor cirka 1 650 invånare i de nor-
ra kommundelarna Håbo-Tibble och Håtuna. Cirka 550 invånare bor i de sydvästra 
landsbygdsdelarna i Låssa, cirka 450 i de sydöstra delarna på Lennartsnäshalvön och 
Stäksön och cirka 350 i de mer tätortsnära landsbygdsdelarna runt Bro och Kungsängen.
Landsbygdsbefolkningen motsvarade cirka 11,5 procent av kommunens totala folk-
mängd 2016. En förändring genom till exempel anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp eller en planläggning kan göra att det blir stora förändringar i volymerna på 
landsbygden.
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Under 2017 antogs en Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016). I den pe-
kas strategiska utvecklingsstråk och utvecklingsområden ut som prioriterade för bebyg-
gelseutveckling. En viljeinriktning anges också för anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp.

År 2015 fanns cirka 850 fritidshus i kommunen. Under ett flertal år har fritidshusen 
och tomterna i fritidshusområdena stått för en betydande andel av nya permanentbo-
städer på landsbygden. Fritidshusen har med andra ord varit betydelsefulla för männ-
iskors möjlighet att bo på landsbygden. Mycket talar för att den permanentning som 
har pågått en längre tid i kommunen kommer att fortsätta. Eftersom antalet fritidshus 
minskar vartefter, minskar dock även landsbygdens bostadsreserv.

På Upplands-Bros landsbygd finns tre områden som påverkas av militär verksamhet. 
De preciseras både i karta och i text i Landsbygdsplanen, FÖP 2016. Den militära 
verksamheten påverkar möjligheterna för utbyggnad på landsbygden. 

Mot bakgrund av fortsatt permanentning och avstyckningar i anslutning till befintlig 
bebyggelse och planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer sanno-
likt landsbygdsbefolkningen fortsätta att öka, och i en något snabbare takt än idag. År 
2030 bedöms befolkningen på landsbygden kunna uppgå till 4 300 invånare. 

De utpekade utvecklingsstråken och utvecklingsområdena blir särskilt viktiga för 
landsbygdens bostadsförsörjning efter ett antal år, då antalet fritidshus som lämpar 
sig för permanentboende har minskat betydligt. Utan ett tillskott på bostäder riskerar 
folkmängden på sikt att minska och befolkningsunderlaget för förskola, skola och 
kollektivtrafik att försämras.

2.6.3 Slutsatser

Styrkor
• Gott samarbete och samsyn inom kommunala förvaltningen.
• Stor inflyttning ger intäkter.
• Förståelse för investeringbehov.

Utmaningar
• Omfattande exploatering.
• Stort tryck vad det gäller tillskott till befintliga bebyggelsegrupper.
• Riksintresset för totalförsvaret begränsar utbyggnad av ny bebyggelse.
• Utveckling på landsbygden skapar ett behov av kommunalt ansvar för vatten och avlopp.
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PLAN FÖR ALLMÄN 
VA-ANLÄGGNING
I planen för allmän VA-anläggning redovisas planeringen för drift, underhåll och förny-
else. Varje avsnitt avslutas med en tabell av åtgärder som kommunen behöver planera 
för. Åtgärderna står i en bruttolista utan inbördes prioritering eller tidsangivelse. Mer 
detaljerad planering samt prioritering sker i samband med kommunens årliga mål- och 
budgetprocess. 

1 ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING

1.1 Personal
Kommunen växer och det har lett till att personalen ökat i antal de senaste åren. I sam-
band med personalökningen har kommunen ökat satsningen på att ha kunskap inom 
kommunen samt ett större samarbete mellan kontors- och driftpersonal. Driftpersonalen 
involveras i större utsträckning i arbetet med exploateringar, nybyggnationer och förny-
elsearbete. I och med att ledningsnätet växer behöver både kontors- och driftorganisa-
tionen fortsätta utökas. Kommunen har också som mål att ha fler egna maskiner samt att 
utföra en del av projekteringen i egen regi. 

Det finns en hög ambition kring kompetensutveckling för personalen för att öka kvali-
teten på arbetet. För att få en bra översikt av utbildningar som har genomförts och ska 
genomföras behöver en plan för kompetensutveckling tas fram. 

Tabell 1. Åtgärder gällande personal
Aktivitet Kommentar
Utvidga kontors- och driftsorganisationen Kommunen växer, längre nät, fler pumpstationer. 
Upprätta plan för kompetensutveckling Säkerställa kompetensen.

1.2 Verksamhetsområde
Den höga exploateringstakten i kommunen har lett till att nya verksamhetsområden be-
höver beslutas. De befintliga verksamhetsområdena behöver revideras och nya områden 
behöver läggas till. Uppdateringen styrs av behovet av allmänt vatten och avlopp samt 
påverkas av VA-utbyggnadsplanen. 

Tabell 2. Allmänna åtgärder
Aktivitet Kommentar
Uppdatera verksamhetsområden Efter behov för att ha aktuella verksamhets- 

områden.
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1.3 Dricksvatten
Huvudmatning av dricksvatten leds i dubbla ledningar mellan Kungsängen och Bro. 
Idag är Bro i änden av dricksvattenledningen men ett projekt pågår där Norrvatten ska 
koppla ihop sina ledningar mellan Bro och Sigtuna. Kommunen får då rundmatning på 
vattenleveransen. När ledningen är färdig är rundmatningen över lag bra i kommunen. 
För att förbättra rundmatningen ytterligare ska en analys av vattenledningsnätet göras 
för att identifiera områden där ett större antal abonnenter riskerar att få längre avbrott i 
vattenleveransen vid exempelvis en vattenläcka eller ett underhållsarbete. För de iden-
tifierade områdena ska sedan en utredning göras för att undersöka möjligheterna till att 
införa rundmatning i området. 

Andelen odebiterat vatten är förhållandevis hög i kommunen. Kommunen genomför ett 
visst arbete med läcksökning idag men skulle vilja utöka arbetet. Läcksökning görs för 
att lokalisera och åtgärda läckor på dricksvattennätet. 

Genom att installera permanenta mätare på dricksvattennätet ökar kunskapen om nätet och 
även läcksökningen kan underlättas. Mätarna kan indikera i vilka områden  det sker föränd-
ringar i tryck eller flöde. Lämpligt antal mätare och placering behöver utredas. 

Vid avbrott i vattenförsörjningen ansvarar kommunen för reserv- och nödvattenförsörj-
ning. Eftersom kommunen inte har några egna verk är reservvattenförsörjningen beroende 
av Norrvatten. Kommunen ska därför bistå Norrvatten så långt det är möjligt i reserv-
vattenförsörjningsarbetet. För nödvatten ansvarar kommunen själva för tappställen och 
nödvattentankar. En krisberedskapsplan inklusive nödvattenförsörjningsplan finns. Planen 
behöver uppdateras och utvecklas med hänsyn till prioriterade abonnenter. Det är också 
viktigt att genomföra regelbundna krisövningar för att upprätthålla kunskapen om planen. 
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Efter att kommunens brandposter har låsts och en vattenkiosk i Bro tagits i bruk har 
kommunen bättre kunskap om vilka som tar vatten från nätet och hur stora volymer. 
Antalet vattenkiosker behöver utökas för att förbättra för användarna. Förslagsvis ska 
det finnas vattenkiosker i Kungsängen, Brunna och Håbo-Tibble utöver den i Bro.  

Fjärravlästa vattenmätare har börjat användas i flera andra kommuner. Det finns många 
fördelar med fjärravlästa mätare. Bland annat kan avläsning ske oftare än en gång om 
året, som är dagens avläsningsfrekvens, debiteringen effektiviseras och det blir lättare 
att upptäcka dolda läckage på fastigheten. 

Tabell 3. Åtgärder gällande dricksvatten
Aktivitet Kommentar
Utredning av möjligheter att förbättra rundmat-
ningen

Göra en analys för att identifiera insatser som ger 
större leveranssäkerhet till fler. 

Systematisk läcksökning Svinn cirka 20-25 %. 
Utreda möjligheten att installera permanenta 
mätare på vattennätet

Öka kunskapen om nätet och få indikation vid 
onormal förbrukning. 

Uppdatera och utveckla plan för nödvatten-
försörjning

Det finns en plan men den behöver utökas.   

Utöka antalet vattenkiosker I Brunna, Kungsängen och Håbo-Tibble.
Utreda möjligheten att införa fjärravlästa vatten-
mätare

Eftersom mätarna idag byts ut var tionde år 
kommer det ta minst tio år att byta ut befintliga 
mätare.

1.4 Spillvatten
Allt spillvatten från Upplands-Bro leds via en ledning, som är förlagd både i sjö och på 
land, och som ansluter till en tunnel i Järfälla där spillvattnet förs vidare till Käppala-
verket. Ledningen, främst de sjöförlagda delarna mellan Kungsängen och Stäketön samt 
mellan Stäketön och Järfälla, är i nuläget sårbara och behöver åtgärdas för att förebygga 
framtida haverier och säkra kapaciteten. 

Provtagning gjord av Käppalaförbundet har visat att det finns förhöjda halter av farliga 
ämnen i kommunens spillvatten. Det finns därför ett behov för kommunen att i samar-
bete med Käppalaförbundet utöka sitt uppströmsarbete med målet att minimera före-
komsten av farliga ämnen i spillvattnet. 

Nästan hälften av allt vatten som skickas från kommunen till Käppalaverket är till-
skottsvatten, det vill säga dagvatten som är felkopplat eller har läckt in i spillvatten-
ledningarna. Det finns därför ett behov av att ta fram en plan för att intensifiera arbe-
tet med att minska mängden tillskottsvatten. En minskad mängd skulle effektivisera 
reningen i Käppalaverket, minska kostnaderna för pumpning till Käppalaförbundet, 
förbättra kapaciteten i ledningsnätet och minska risken för bräddningar. Många av 
kommunens pumpstationer behöver rustas upp eller byggas om. Detta för att säkerställa 
kontinuerlig funktion samt för att möta framtidens ökade belastning.

PLAN FÖR ALLMÄN VA-ANLÄGGNING |  UPPLANDS-BRO KOMMUN



FÖRSLAG TILL VA-PLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN

46

Tabell 4. Åtgärder gällande spillvatten
Aktivitet Kommentar
Åtgärda ledningen till Käppalatunneln
Utöka uppströmsarbetet Minimera förekomsten av farliga ämnen i       

spillvattnet.
Intensifiera arbetet med tillskottsvatten samt ta 
fram en plan för att minska andelen.

Minska belastningen på reningsverket, led-
ningsnätet och recipienten.

Upprusta pumpstationer Modernisera och höja kapaciteten.

1.5 Ledningsnät
Det finns ett stort behov av förnyelse av ledningsnätet. En förnyelseplan behöver tas 
fram för att säkerställa att de ledningar som har störst åtgärdsbehov blir prioriterade 
samt att förnyelsen blir ekonomiskt hållbar. Planen kommer att ge en översiktlig bild av 
vilka sträckor på ledningsnätet som behöver åtgärdas och när. I arbetet med förnyelse-
planen tas hänsyn till bland annat driftstörningar, aktuell underhållsspolningsplan samt 
områdesfilmning. Målet är att planen ska tas fram under 2018. 

Kommunen har som mål att ha en ledningsdatabas av mycket hög kvalitet. För att upp-
nå målet behövs förbättrad ajourhållning av ledningsdatabasen genom att kontinuerligt 
göra inmätningar. Det finns också äldre relationshandlingar som behöver digitaliseras. 
En viktig del i upprättandet av en ledningsdatabas av hög kvalitet är påbörjat genom att 
kommunen ställer höga krav på relationshandlingar från exploatörer och andra aktörer. 

Det finns ett behov av att se över kommunens ledningsrätter. En del befintliga led-
ningsrätter behöver korrigeras, och det finns också ledningar som saknar ledningsrätt.  
Kommunens statistikinsamling gällande exempelvis läckor, avloppsstopp, klagomål 
samt åtgärder på ledningsnätet behöver förbättras. För att uppnå en förbättring behöver 
rutiner för hur statistiken ska registreras tas fram.

Tabell 5. Åtgärder gällande ledningsnät
Aktivitet Kommentar
Ta fram/utveckla förnyelseplan Proaktiv åtgärdshantering. Bli mer trygg med VA-

nätet och dess utveckling.
Förbättrad ajourhållning av ledningsdatabasen 
genom kontinuerlig inmätning av ledningsnätet

För att uppnå en ledningsdatabas av mycket hög 
kvalitet. 

Sammanställa kommunens ledningsrätter
Utveckla rutiner för registrering av statistik för 
driftstörningar och åtgärder
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1.6 Dagvatten
I nuläget saknar kommunen dagvattenpolicy och dagvattenplan. För att arbetet med 
dagvatten ska bli långsiktigt och hållbart, genom ekologiskt och lokalt omhändertagan-
de av dagvattnet, har kommunen som mål att ta fram en dagvattenpolicy och dagvatten-
plan efter att VA-planen är antagen. 

Kunskapen om kvaliteten på dagvattnet behöver förbättras. En statusanalys av dag-
vattendammarna i kommunen kommer genomföras, med bland annat provtagning av 
sedimentdjup, vilket kommer att öka kommunens kunskap om funktionerna i dagvatten-
dammarna. Kunskap om funktionerna kommer att bidra med kunskap om kvaliteten på 
dagvattnet i dammarnas avrinningsområde samt nedströms.

En modell för dagvattennätet håller på att tas fram för att synliggöra var det finns 
översvämningsrisker. Åtgärder för de områden med översvämningsrisk som modellen 
identifierar behöver tas fram. Det är sedan tidigare känt att det finns kapacitetsbrist i 
Gröna Dalen och en plan för kapacitetshöjande åtgärder i området behöver arbetas fram. 
Planen minskar översvämningsrisken i området samtidigt som det inte motverkar att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. 

Tabell 6. Åtgärder gällande dagvatten
Aktivitet Kommentar
Ta fram dagvattenpolicy och dagvattenplan Säkerställa att arbetet med dagvatten blir långsik-

tigt och hållbart genom att utgå från ekologiskt 
och lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Statusanalys av dagvattendammar Säkra funktionell dagvattenrening och ge 
kunskap om kvaliteten på dagvattnet.

Ta fram åtgärder i områden med identifierad 
översvämningsrisk 
Ta fram plan för kapacitetshöjande åtgärder för 
dagvatten i Gröna Dalen
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1.7 Bebyggelseutveckling och exploatering
Det är flera stora bostadsbyggnadsprojekt igång i kommunen, där det sammanlagt 
planeras för flera tusen nya bostäder. Kommande expolateringar och efterföljande 
befolkningstillväxt gör att kapacitetshöjande åtgärder kan behöva genomföras på det 
befintliga ledningsnätet. Genom att använda resultat från de modeller som är under 
framtagande kan ledningar med för låg kapacitet identifieras, vilket kommer utredas i 
arbetet med förnyelseplanen. Åtgärd redovisas under kapitel 1.5 Ledningsnät. 

Vid planering av till exempel tätbebyggda områden tas detaljplaner fram som reglerar 
mer detaljerat hur mark får användas och bebyggas. Bygg- och miljönämnden ansvarar 
för att pröva och fatta beslut om bygglov och Tekniska nämnden ansvarar för byggande 
och förvaltning av kommunens allmänna vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafik-
anläggningar och torg. För att stärka byggkedjan har kommunen påbörjat ett arbete med 
att utveckla rutinerna för samordningen inom förvaltningen. Arbetet behöver fortsättas 
och rutinerna implementeras.  

Tabell 7. Åtgärder gällande bebyggelseutveckling och exploatering
Aktivitet Kommentar
Utveckla rutinerna för samordningen inom 
Samhällsbyggnadskontoret

Arbetet är påbörjat. 

1.8 Ekonomi
VA-taxan består av två delar. Den ena delen är brukningsavgifter som är en löpande 
och rörlig avgift som ska täcka kostnaden för vattenförbrukning, omhändertagande 
av avloppsvatten och drift och underhåll av VA-anläggningen. Den andra delen är 
anläggningsavgifter som är en engångsavgift som betalas i samband med att en för-
bindelsepunkt för vatten och avlopp är upprättad och meddelad till fastighetsägaren. 
Anläggningsavgift kan också uppkomma om det sker förändringar på fastigheten, som 
till exempel om- eller tillbyggnad. Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om 
fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader.

Principen för avgifter för allmänna vattentjänster är att de inte får överskrida det som 
behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen1. 
För att intäktssidan ska kunna möta kostnadssidan i enlighet med vattentjänstlagens 
krav på nollresultat, krävs att VA-taxan håller en riktig nivå. 

Det är eftersträvansvärt att taxehöjningar för allmänt VA ska vara skäliga, kontinuerli-
ga och förutsägbara och en översyn av taxenivån bör därför ske varje år. Med en god 
framförhållning och planering kan ”chockhöjningar” undvikas och en mer jämn och 
kundvänlig taxeutveckling kan planeras.

1  Det finns dock inget som säger att VA-verksamheten inte kan skattefinansieras.
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I syfte att säkerställa att intäkterna ökar i samma takt och omfattning som utgifterna, 
behöver rutinerna för ekonomisk uppföljning förbättras samt en långsiktig ekonomisk 
prognosmodell för VA-kollektivet upprättas. Det skulle ge bättre förutsättningar för 
VA-verksamheten att bidra både till kommunens strategiska utvecklingsområden som 
tillväxt och till målet om god ekonomisk hushållning. 

För att förbättra kunskapen om ekonomin finns också ett behov av att utveckla den 
eko-nomiska uppföljningen i genomförda projekt. Det skulle också innebära att de 
ekono-miska prognoserna för kommande projekt blir säkrare. 

Tabell 8. Åtgärder för förbättrad ekonomisk uppföljning 
Aktivitet Kommentar
Förbättra kunskapen om fördelning mellan fasta 
och rörliga kostnader 
Ta fram en långsiktig ekonomisk prognosmodell Långsiktig taxeplanering.
Upprätta kontinuerlig ekonomisk projekt- 
uppföljning

2 GENOMFÖRANDE, UPPFÖLJNING OCH REVIDERING 
Genomförandet är beroende av flera aktörer, till exempel olika avdelningar inom kom-
munen samt Norrvatten och Käppalaförbundet, men också av faktorer som ekonomi, 
stor exploatering och hälso- och riskfaktorer.

Det är viktigt att VA-frågorna beaktas både i den strategiska planeringen och i den fysis-
ka planeringen. Eftersom Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för det praktiska plane-
ringsarbetet är det de som skapar förutsättningar för att VA-frågor beaktas.

Genomförandet av åtgärder sker i den takt som är möjlig i organisationen. Verksam-
hetsplanering genomförs varje år för att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras 
året som kommer. För att planeringen ska optimeras tas även hänsyn till efterföljande 
år. Under verksamhetsplaneringen beslutas en verksamhetsplan som är anpassad ef-
ter budget. För varje projekt eller åtgärd utses en ansvarig person samt en tidsaspekt.      
VA-enheten följer sedan upp verksamhetsplanen kontinuerligt under året med driftsmö-
ten en gång i månaden. 

Plan för allmän anläggning kommer att revideras när VA-planen revideras.
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3 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Nedan beskrivs vilka konsekvenser planen för allmän anläggning bedöms få för miljön 
och ur sociala och ekonomiska aspekter. 

Miljökonsekvenser
• Minskad bräddning ger färre utsläpp
• Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport
• Minskat antal läckor reducerar förlusten av vatten
• Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar energiförbrukning-

en och bidrar därmed till hushållning med naturresurser
• Förbättrad dagvattenhantering minskar föroreningsbelastningen på recipienter

Sociala konsekvenser 
• Ökad rundmatning minskar påverkan för abonnenterna vid leveransavbrott
• Förbättrad ekonomisk styrning bidrar till ökad förutsägbarhet vad gäller kostnader

för abonnenterna
• Minskad översvämningsrisk och hållbar dagvattenhantering förbättrar tätortsmiljön

för invånarna

Ekonomiska konsekvenser
• Investeringar i den allmänna anläggningen kommer sannolikt att påverka bruknings-

taxan
• Med en långsiktig ekonomisk planering minskar risk för höga oförutsedda kostna-

der i ett senare skede
• Ökad kunskap om risker gör att oförutsedda kostnader kan förebyggas

Konsekvenser för kommunens arbete
• Planerade åtgärder medför en större arbetsbelastning vilket gör att det kan krävas

ökade personalresurser
• Ökad kunskap om den allmänna anläggningen och en bra samordning mellan berör-

da förvaltningar och bättre kunskap om kommunens framtida utveckling ger förut-
sättningar för att bedriva en mer effektiv verksamhet

• Flera av åtgärderna bidrar till en bättre arbetsmiljö
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PLAN FÖR ENSKILT VA
I stora delar av kommunens landsbygd finns det inte tillgång till kommunalt vatten 
och avlopp. Där ansvarar fastighetsägarna själva för att ordna väl fungerande enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar. I denna delplan beskrivs hur vatten och avlopp ska 
hanteras för de fastigheter som även i framtiden kommer att ha enskild VA-försörjning.

Innan en planerad utbyggnad av allmän VA-försörjning är iordningställd kan frågor om 
enskilda avloppslösningar uppkomma i samband med bygglovsansökningar, klagomål 
på undermåliga avlopp, anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning eller ansö-
kan om tillstånd till nya avloppsanläggningar. I denna delplan beskrivs också kommu-
nens hantering i avvaktan på planerade åtgärder.

1 ENSKILT DRICKSVATTEN
En översiktlig utredning visar att det generellt sett finns relativt gott om grundvatten i 
kommunen. Utredningen ger inte information om det finns brist på grundvatten i enskil-
da områden eller på enskilda fastigheter för att klara dricksvattenförsörjningen. Även 
informationen om grundvattnets kvalitet är bristfällig. Det finns ett behov av att öka 
kunskapen om grundvattnet och den enskilda vattenförsörjningen i kommunen. 

I vissa områden i kommunen finns fickor med saltvatten i berggrunden. Områdena med 
saltvatteninträngning finns markerade i en karta redovisad i VA-översikten (Figur 3). 
Om man borrar efter dricksvatten eller bergvärme och stöter på en sådan saltvattenficka 
så kan dricksvattnet bli otjänligt. 

Större enskilda vattentäkter, som försörjer minst 50 personer, eller producerar minst 10 
m3/dygn, har idag inte ett tillräckligt skydd, undantaget Leran 1:3 som har inrättat vatten-
skyddsområde. Kommunens inställning är att vattenskyddsområden ska inrättas. Kom-
munen har tagit fram information till hjälp för fastighetsägare som avser att inrätta vatten-
skyddsområden. De större enskilda vattentäkterna presenteras i tabell 3 i VA-översikten. 

2 INVENTERINGAR OCH TILLSYN AV ENSKILDA AVLOPP
Områden och övriga enskilda fastigheter som inte bedöms uppfylla kriterierna i §6 
LAV och därmed inte bedöms vara i behov av kommunala VA-tjänster skall omfattas av 
tillsynsplan för enskilda avlopp. Det är Bygg- och miljönämnden som ansvarar för att 
en sådan plan antas och verkställs. Kommunen har sedan 1990-talet genomfört invente-
ringar av de enskilda avloppen i ett antal områden med samlad bebyggelse. 

Efter att den planerade utbyggnaden av kommunalt VA är genomförd kommer det att 
finnas cirka 1000 adresser utanför det kommunala verksamhetsområdet, som även i 

PLAN FÖR ENSKILT VA |  UPPLANDS-BRO KOMMUN



FÖRSLAG TILL VA-PLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN

52

fortsättningen kommer att ha enskilda avlopp som behöver tillsyn. Det är dock oklart 
hur många enskilda avloppsanläggningar som finns på dessa adresser. Även de enskilda 
avlopp som ska anslutas 2029–2035 kan komma att behöva tillsyn innan de ansluts till 
kommunalt VA. Dessutom kommer nya avlopp att installeras på nyavstyckningar. Dessa 
behöver också tillsyn, men kommer inte att prioriteras. De senaste 15 åren har tillstånd 
till cirka 160 enskilda avlopp getts. Inte heller dessa kommer att prioriteras. Behovet av 
tillsyn är stort i kommunen. Områden i närheten av känsliga recipienter prioriteras för 
tillsyn. 

Om tillsyns- och åtgärdsplanen för de enskilda avloppen uteblir riskerar en konsekvens bli 
en orättvis situation mellan den grupp fastighetsägare som måste ansluta sig till kommu-
nalt VA och de som inte anses behöva det men ändå har brister på sina anläggningar.

3 ÅTERFÖRING AV NÄRING FRÅN ENSKILDA AVLOPP
I Sverige pågår en omställning för att kunna återföra näringen i toalettvatten i ett krets-
lopp, alltså att ta vara på näringsämnen från enskilda avlopp. Kommunens miljöplan 
visar viljan och ambitionen med att arbeta med miljöfrågor inom kommunen. Kommu-
nens inställning är att omtanke om miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig 
del av planering, utförande och uppföljning i kommunens alla verksamheter. Kom-
munen ställer sig därför positiv till initiativ till att återföra näringsämnen från enskilda 
avlopp till åkermark.  

4 GEMENSAMMA VA-LÖSNINGAR
Ibland delar flera fastighetsägare på en anläggning och då kallas det gemensamhets-
anläggning. Enligt kommunens policy för enskilda avlopp förespråkas gemensamma 
anläggningar i tätbebyggda områden för att få färre utsläppspunkter och minska risken 
att få in smittämnen och andra föroreningar i dricksvattenbrunnarna. 

5 BEBYGGELSEUTVECKLING OCH EXPLOATERING
En god samordning mellan miljöavdelningen, bygglovsavdelningen och planavdel-
ningens myndighetsutövande är en viktig förutsättning för att få ett bra resultat. Bebyg-
gelseplanering utanför verksamhetsområdet för allmänt VA kräver alltid en noggrann 
VA-utredning i ett tidigt skede. Utredningen bör ta hänsyn till möjligheter att inrätta 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Kommunen måste göra ett avvägande 
om exploatering skall tillåtas där det bedöms kunna utvecklas till en bebyggelse där 
kommunen har skyldighet att ordna allmän VA, enligt § 6, LAV1. Övergripande strate-
gier och inriktningarna för bebyggelseriktlinjerna beskrivs i Fördjupad översiktsplan för 
landsbygden i Upplands-Bro, antagen 2017-06-142. Förutsättningar för att få bygga på 
landsbygden är bland annat hållbara lösningar för vatten- och avloppsförsörjning.

Antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017

1 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
2 Landsbygdsplan FÖP 2016. Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro
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6 I VÄNTAN PÅ ALLMÄN VA-UTBYGGNAD
Vid planeringen för framtida verksamhetsområden behöver kommunen utöver själva 
VA-utbyggnaden också planera för hantering av situationen ”i väntan på allmän VA-ut-
byggnad”. Kommunens hantering beror på tidsaspekten, det vill säga när den plane-
rade utbyggnaden kan förväntas komma till stånd. De områden som identifierats som 
utbyggnadsområden har sorterats in i en tidplan. Tidplanen är uppdelad i tre olika steg. 
Det första steget innehåller de områden som är högst prioriterade, och där ska utbygg-
nad påbörjas senast år 2020. Nästa steg är de områden som ska vara utbyggda inom tio 
år (innan 2028). Det tredje steget är områden som ska vara utbyggda till år 2035.

Vid förfrågningar ska kommunen informera om de planer som finns för vatten och avlopp. 
Valet att söka tillfälligt tillstånd är fastighetsägarens eget. Företrädesvis rekommenderas 
lösningar som torra system eller slutna tankar för WC med infiltration av  bad-, disk- och 
tvättvatten. Prövningen görs av Bygg- och miljönämnden i varje enskilt fall. 

Fem bebyggelseområden är särskilt prioriterade och där VA-utbyggnad kommer att 
påbörjas senast år 2020. Tillsyn av befintliga avloppsanordningar inom dessa områden 
kommer inte att prioriteras. Avloppsanläggningar med allvarlig risk för påverkan på 
hälsa och miljö måste dock åtgärdas omgående. 

7 INFORMATION OCH STÖD TILL FASTIGHETSÄGARE
På landsbygden tar verksamheter och hushåll vatten från borrade eller grävda brunnar 
och avloppsvattnet behandlas i enskilda avloppsanläggningar. Det finns ingen anmäl-
ningsplikt till kommunen för att borra efter vatten på egen fastighet. Som fastighetsägare 
med egen dricksvattenbrunn och/eller egen avloppsanläggning ansvarar man själv för att 
kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet och anläggningen har en fullgod funktion. 
Mer information om detta finns på kommunens webbplats. Det finns också möjlighet till 
information och dialog via kommunens miljöavdelning. Livsmedelsverkets allmänna råd 
om enskild dricksvattenförsörjning anger vad som normalt kan krävas av den som ansva-
rar för en enskild brunn. På Livsmedelsverkets webbplats finns information både om vad 
som gäller för större dricksvattenproducenter och för mindre enskilda anläggningar. Det är 
viktigt att fastighetsägare får information om vad som gäller i områden som väntar på ut-
byggnad av allmänt VA. Ett informationsmaterial behöver tas fram för att säkerställa detta.

8 GENERELLA RIKTLINJER FÖR ENSKILT AVLOPP
Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggning av ansökan om tillstånd för att anlägga och 
ändra enskilda avlopp dimensionerade för 5–200 personekvivalenter (p.e.), vilket motsva-
rar 1-40 hushåll. Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta bedömningen av vilka krav 
som bör ställas i samband med tillståndsprövningen. Riktlinjerna är vägledande, varje 
ärende prövas utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda fallet. 
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Kommunens VA-verksamhetsområde 
Inom kommunens VA-verksamhetsområde ska fastighetens avlopp anslutas till det 
kommunala spillvattennätet. 

Öar 
På öar eller andra platser där det inte går att komma fram med en slamtömningsbil 
tillåts inte installation av vattentoalett. Tillstånd för BDT-anläggning kan medges under 
förutsättning att fastighetsägaren kan redovisa att det finns möjlighet till eget omhänder-
tagande av slam på ett tillfredsställande sätt. 

Kevans stugby
Enskild anläggning för vatten och avlopp tillåts ej inom respektive fastighet.

Avloppsanläggningar	för	15	eller	fler	p.e.	
Gemensamma anläggningar ska eftersträvas. Ligger fastigheten i närhet av samfällighet 
bör i första hand anslutningsmöjlighet till gemensamhetsanläggning för avlopp utredas. 

Sluten tank 
Tillstånd till sluten tank för både BDT- och WC-vatten ges mycket restriktivt och ses 
som en tillfällig lösning (till exempel vid pågående kommunal anslutning av avloppet). 
Tillstånd till inrättande av sluten tank för WC medges endast med snålspolande WC-in-
stallation och om det samtidigt finns en godkänd anläggning för BDT- avloppet.

9 HANDLINGSPLAN 
Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt följande handlingsplan:

• Miljöavdelningen fortsätter att bedriva tillsyn enligt fastställd plan av Bygg- och
miljönämnden.

• Kommunen ska öka kunskapen om grundvattnet i kommunen och den enskilda
vattenförsörjningen.

• Vid prövning av enskilda avloppslösningar informerar miljöavdelning sökanden om
olika sätt att lösa avloppsfrågan.

• Bygg- och miljönämnden ska granska förutsättningarna för enskild vatten- och
avloppsförsörjning vid förhandsprövning av nybyggnation.

• Miljöavdelningen informerar VA-enheten om de vid inventeringsarbetet upptäcker
bebyggelseområden där VA-försörjningen är osäker och kan behöva lösas med en
gemensam eller allmän anläggning.

• Kommunstyrelsen initierar VA-utredningar där det krävs som ett underlag till nya de-
taljplaner och detaljplaneändringar i områden utanför kommunalt verksamhetsområde.
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VA-UTBYGGNADSPLAN
Kommunen är skyldig att fatta beslut om utbyggnad av allmän VA-försörjning för 
bebyggelse som har behov av det. Det sker genom beslut av kommunfullmäktige om in-
rättande av verksamhetsområde för allmänt VA. Skyldigheten för en kommun att inrätta 
ett verksamhetsområde inträder när det är påkallat ur miljö- eller hälsoskyddsskäl. 

Kommunens ansvar beskrivs i § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV): 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vat-
tenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen:

1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och

2.se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhets-
området genom en allmän va-anläggning.

Befintliga områden som faller under lagkravet kallas för §6-områden eller utbyggnadsområden. 

I utbyggnadsplanen utreds samt beskrivs arbetet med utbyggnaden av allmän VA-för-
sörjning i områden där kommunen bedöms ha skyldighet att upprätta VA-verksamhetsom-
råde.

Utgångspunkten är att samtliga utbyggnadsområden ska förses med både allmänt 
dricksvatten och spillvatten, men eventuellt behov av undantag måste utredas inför 
beslut om verksamhetsområde. Eventuellt behov av allmän dagvattenhantering kommer 
också att utredas i samband med utbyggnaden, men generellt finns inget behov av att 
bygga ut ett allmänt dagvattennät i gles bebyggelse med låg trafikbelastning.  

1 HUR UTBYGGNADSPLANEN TAGITS FRAM
I VA-översikten identifierades de områden i kommunen som har sammanhängande bebyg-
gelse med minst 10 adresser med ett maximalt avstånd på 150 meter. Totalt handlar det om 
34 områden med samlad bebyggelse utanför verksamhetsområdet för allmänt VA (2017). 

I utbyggnadsplanen utreds vilka av de 34 områdena som är att betrakta som utbygg-
nadsområden för allmänt VA. En tidplan för hur utbyggnaden av de identifierade ut-
byggnadsområdena ska ske presenteras också. En mer utförlig beskrivning av de olika 
områdena finns i Bilaga 2. Områden.
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2 BEHOVSBEDÖMNING
En systematisk undersökning av förhållandena i de aktuella bebyggelsegrupperna har 
gjorts. Ett antal parametrar av betydelse har identifierats och värderats för respektive 
område. Parametrarna är en samling av miljöfaktorer, hälsofaktorer och samhällsfaktorer. 
Utifrån vilken betydelse parametrarna har för helheten har de sedan getts olika vikt. 
Kommunen har också tagit hänsyn till om underlagen bedöms som tillförlitliga och 
relevanta. Behovsbedömningen bygger på de förhållanden som var kända under 2017.

Det finns parametrar som har stor påverkan på behovet av allmänt VA som inte har kun-
nat inkluderas eftersom det saknas tillförlitlig data. Ett exempel är de enskilda dricks-
vattenbrunnarnas kvalitet och kvantitet. Eftersom ingen detaljerad information finns 
om brunnarna har vi antagit samma status i alla områden, och därför inte tagit med de 
parametrarna i bedömningen. Om kännedom om brister i vattenkvalitet eller kvantitet 
framkommer ska det vägas in i behovsbedömningen.

Summeringen av värdet för de ”viktade faktorerna” bildar den samlade bedömningen av 
områdets behov av allmänt VA. Behovet kan delas in i fyra olika grupper (Tabell 1).  

Tabell 1. De olika behovsgraderna.
Mycket stort
Stort
Medel
Litet

 
En mer utförlig beskrivning av behovsbedömningen finns i Bilaga 1. Behovsbedömning.  
Resultatet från behovsbedömningen presenteras i Tabell 2 och Figur 1.  

Tabell 2. Resultat från behovsbedömningen
Område Behov

1 Sjöhagen
2 Ryttarberget
3 Håtunaholm
4 Råby-Norränge-Skällsta  
5 Aske
6 Vallbyvik  
7 Björkudden/Killinge  
8 Kvarnnibble  
9 Tjusta  
10 Lunda  
11 Myggdansen/Kevans stugby
12 Tibblehöjden  
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13 Håbo-Tibble Kyrkby
14 Kyrkbytorp
15 Mariedal
16 Långvreten
17 Näshagen
18 Lövsta/Skepparudden
19 Stentorp
20 Eriksberg
21 Ålsta/Ensta/Aspvik
22 Skälby
23 Öråker
24 Lennartsnäs
25 Ängsudden
26 Ådöskog
27 Verkaviken
28 Sågbacken
29 Säbyholm
30 Stora Ekeby/Leran
31 Lindormsnäs
32 Skarpskär
33 Alholmen
34 Gräsholmen

Figur 1. Resultat från behovsbedömningen 
presenterat i karta. 
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Tydligast framträder behovet för Mariedal, Näshagen samt Ålsta/Ensta/Aspvik (röd 
grupp). För dessa bebyggelsegrupper kan det anses föreligga ett tydligt behov av allmän 
VA-försörjning.

Därefter återfinns en grupp bestående av 11 områden (lila grupp). För dessa bebyggel-
segrupper är behovet också tydligt, men inte lika uttalat som föregående grupp.
För den rosa gruppen finns det sannolikt ett behov, eller att ett behov kan uppkomma 
på sikt, beroende på hur utvecklingen blir i de olika områdena. För denna grupp följs 
utvecklingen samtidigt som behovet utreds närmare.

För områdena i den vita gruppen föreligger sannolikt inte något behov av allmän 
VA-försörjning i nuläget. Även för dessa bebyggelsegrupper bör dock den framtida 
utvecklingen följas.

3 TIDPLAN
Det pågående projektet där Norrvatten binder ihop dricksvattenledningen mellan 
Upplands-Bro och Sigtuna har stor inverkan på utbyggnaden av allmänt VA. Kommu-
nen drar fram en  huvudspillvattenledning parallellt med dricksvattenledningen. När 
ledningarna är färdigbyggda till Håbo-Tibble kan det allmänna nätet byggas ut stegvis 
med utgångspunkt från huvudledningarna. Utbyggnaden av huvudledningarna påverkar 
därmed takten och i vilken ordning de olika områdena sedan ansluts. De områden som 
ligger närmast huvudledningarna får allmänt VA först, vilket också är det som är mest 
effektivt ur ekonomisk synpunkt.

Beslutet att bygga ihop Upplands-Bros och Sigtunas vattenledning och samtidigt dra 
med kommunens spillvattenledning innebär också att metoden att anlägga lokala re-
ningsverk eller vattenverk som kommunen förvaltar blev bortvald för större delen av 
de norra kommundelarna. I enstaka fall kan det i framtiden bli aktuellt med lokala verk, 
men det gäller framförallt om en utveckling sker i något av bevakningsområdena som 
ligger långt ifrån befintlig allmän VA-anläggning.  

De områden som identifierats som utbyggnadsområden har sorterats in i en tidplan. 
Tidplanen är uppdelad i tre olika steg (Tabell 3). Det första steget innehåller de områden 
som är högst prioriterade och VA-utbyggnad ska påbörjas senast år 2020. Nästa steg är 
de områden som planeras bli utbyggda innan år 2028. Det tredje steget är områden som 
planeras bli utbyggda till år 2035. 

Tabell 3. De olika tidsintervallerna
2020
2020-2028
2029-2035
Bevakning
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När områdena har delats in i de olika tidsstegen har stor hänsyn tagits till det bedömda 
behovet av allmänt VA. En annan avgörande faktor är de tekniska förutsättningarna, 
som till exempel utbyggnaden av ledningen till Sigtuna. Kommunens kapacitet att driva 
utbyggnadsprojekten finns också med i beräkningarna. Utbyggnad kan till viss del ske 
på flera håll samtidigt. 

De bebyggelseområden som i nuläget inte har behov av allmänt VA har fått statusen 
bevakningsområden. Det innebär att kommunen regelbundet kommer att följa upp om-
rådets utveckling vad gäller ny bebyggelse och VA-försörjning. Om behovet av allmänt 
VA uppstår i ett bevakningsområde kommer området att planeras in i tidplanen för 
VA-utbyggnad.

Det finns också ett par områden där ytterligare utredning behövs innan en bedömning 
kan göras. De områdena har i den här planen också  placerats i kategorin bevaknings-
områden. När vidare utredning har gjorts kan de komma att flyttas till en annan kategori. 

De områden som har ett mycket stort eller stort behov bör byggas ut innan 2028 (blå 
eller grön grupp). De områden som har behovet medel bör byggas ut innan 2035 (gul 
grupp). Ett område med behovet medel kan också bli ett bevakningsområde, beroende 
på områdets förutsättningar. Områden med litet behov blir bevakningsområden. 
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Figur 2. Områdena indelade i olika grupper efter tidplan.

Nr Område
1 Sjöhagen
2 Ryttarberget
3 Håtunaholm
4 Råby-Norränge-Skällsta
5 Aske
6 Vallbyvik
7 Björkudden/Killinge
8 Kvarnnibble
9 Tjusta
10 Lunda
11 Myggdansen/Kevans stugby
12 Tibblehöjden
13 Håbo-Tibble Kyrkby
14 Kyrkbytorp
15 Mariedal
16 Långvreten
17 Näshagen
18 Lövsta/Skepparudden
19 Stentorp
20 Eriksberg
21 Ålsta/Ensta/Aspvik
22 Skälby
23 Öråker
24 Lennartnäs
25 Ängsudden
26 Ådöskog
27 Verkaviken
28 Sågbacken
29 Säbyholm
30 Stora Ekeby/Leran
31 Lindormsnäs
32 Skarpskär
33 Alholmen
34 Gräsholmen
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I Figur 2 visas en karta med tidplanen för områdena. Områdenas exakta avgränsning har 
inte definierats, utan kartan anger områdets ungefärliga gränser. Inför beslut om verk-
samhetsområde kommer en utredning av vilka fastigheter som ska ingå i VA-utbyggna-
den att göras. 
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Figur 2. Områdena indelade i olika grupper efter tidplan.

3.1 Områden där utbyggnad påbörjas senast år 2020
Fem områden är särskilt prioriterade och VA-utbyggnad ska påbörjas senast år 2020. 
För Ådöskog (26), Verkaviken (27) och Sågbacken (28) är projektering redan påbörjad 
och de planeras vara fullt utbyggda till 2020. 

Utgångspunkten för utbyggnaden av det allmänna nätet från de nya huvudledningarna 
blir i närheten av Håbo-Tibble Kyrkby (13). Det blir därför naturligt att börja bygga ut 
allmänt VA där. 

För Tjusta (9) är ett verksamhetsområde redan upprättat. Skolan är en kommunal 
verksamhet med utvecklingsplaner för förskoleverksamheten. Området har också under 
en längre tid haft problem med dricksvattnet. Utbyggnaden till Tjusta kommer därför 
också att prioriteras. 

Tabell 4. Områden där utbyggnad påbörjas senast år 2020
Nr Område Status utbyggnadsplan

9 Tjusta 2020
13 Håbo-Tibble Kyrkby 2020
26 Ådöskog 2020
27 Verkaviken 2020
28 Sågbacken 2020

3.2 Utbyggnad på medellång sikt, år 2020 – 2028
Det beräknas vara möjligt för kommunens VA-organisation att bygga ut ytterligare elva 
områden innan 2028. Prioriteringen för områdena sinsemellan utgår till stor del från de 
praktiska förutsättningarna att bygga ut allmänt VA vad gäller närhet till befintligt nät, 
särskilt i de norra delarna av kommunen. Från de nya huvudledningarna vid Håbo-Tibble 
Kyrkby byggs det allmänna VA-nätet ut stegvis (Figur 3). Det innebär att områdena 
Tibblehöjden (12), Kyrkbytorp (14), Mariedal (15), Långvreten (16) och Näshagen (17) 
kommer att anslutas i nämnd ordning. Likadant med områdena Kvarnnibble (8) och 
Björkudden/Killinge (7). 
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Figur 3. De nya huvudledningarna mellan Bro och Sigtuna byggs fram till i närheten 
av område nummer 13 Håbo-Tibble Kyrkby. Därifrån sker sedan utbyggnaden av det 
allmänna nätet stegvis. 

Områdena i de södra delarna av kommunen påverkas inte av den stegvisa utbyggnaden i de norra 
delarna. VA-utbyggnaden kan därför ske i Eriksberg (20), Ålsta/Ensta/Aspvik (21), Ängsudden 
(25) och Säbyholm (29) parallellt med utbyggnaden i de norra delarna. I vilken ordning dessa 
områden byggs ut beror till stor del på planläggningen i Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik. För 
båda områdena finns pågående planprocesser. Utbyggnaden av allmänt VA behöver samordnas 
med detaljplanerna. Det pågår även detaljplanearbete i Nygård, norr om Ängsudden. I samband 
med utbyggnaden där skulle Ängsudden kunna anslutas till allmänt VA.  

Tabell 5. Områden som byggs ut på medellång sikt
Nr Område Status utbyggnadsplan

7 Björkudden/Killinge 2020-2028
8 Kvarnnibble 2020-2028

12 Tibblehöjden 2020-2028
14 Kyrkbytorp 2020-2028
15 Mariedal 2020-2028
16 Långvreten 2020-2028
17 Näshagen 2020-2028
20 Eriksberg 2020-2028
21 Ålsta/Ensta/Aspvik 2020-2028
25 Ängsudden 2020-2028
29 Säbyholm 2020-2028
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3.3 Utbyggnad på längre sikt, år 2029-2035
Ytterligare fem områden planeras att anslutas till allmänt VA fram till 2035. 

Tabell 6. Områden som byggs ut på längre sikt
Nr Område Status utbyggnadsplan

4 Råby 2029-2035
10 Lunda 2029-2035
18 Lövsta 2029-2035
19 Stentorp 2029-2035
22 Skälby 2029-2035

3.4 Bevakningsområden
Bevakningsområden är de områden som i dagsläget inte bedömts vara aktuella att 
anslutas till det allmänna nätet. Områdena kommer hållas under bevakning ifall givna 
förutsättningar förändras. 

Den lagpraxis som finns för storleken på samlad bebyggelse enlig §6 LAV, där kravet på 
kommunen att bygga ut allmänt VA infaller, ligger omkring 20 fastigheter eller något mer. 
Flera av områdena består av för få fastigheter för att uppfylla kraven. Dessa områden är 
Sjöhagen (1), Prästtorp (2), Håtunaholm (3), Aske (5), Öråker (23), Lennartsnäs (24), Stora 
Ekeby/Leran (30), Lindormsnäs (31) och Skarpskär (32), som alla har färre än 20 adresser. 

Vallbyvik ligger Mälarnära och består av 26 adresser, men avståndet mellan fastighe-
terna är för långt för att räknas som samlad bebyggelse. Ingen ytterligare bebyggelse är 
planerad. Området är därför inte aktuellt för allmänt VA i dagsläget. 

Myggdansen/Kevans stugby består av småhus på kolonilotter, vilket innebär att det inte finns 
standardiserad utrustning som komplett badrum, tvättmaskin och diskmaskin i bostäderna. Beho-
vet av allmänt VA anses därför vara litet. Alholmen och Gräsholmen är två öar med sommarstu-
gor nära gränsen till Ekerö kommun. Det finns ingen broförbindelse och inga permanent boende. 

Områden som inte klassas som §6-områden och därmed faller utanför kommunens 
ansvar har ändå möjlighet att bilda en gemensamhetsanläggning och ansluta mot det 
allmänna nätet genom avtal. 
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Nr Område Status utbyggnadsplan
1 Sjöhagen Bevakningsområde
2 Prästtorp Bevakningsområde
3 Håtunaholm Bevakningsområde
5 Aske Bevakningsområde
6 Vallbyvik Bevakningsområde

11 Myggdansen/Kevans stugby Bevakningsområde
23 Öråker Bevakningsområde
24 Lennartsnäs Bevakningsområde
30 Stora Ekeby/Leran Bevakningsområde
31 Lindormsnäs Bevakningsområde
32 Skarpskär Bevakningsområde
33 Alholmen Bevakningsområde
34 Gräsholmen Bevakningsområde

4 GENOMFÖRANDE AV VA-UTBYGGNADEN

Inför VA-utbyggnaden fattar Kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde för 
allmänt VA. Vilka fastigheter som har behov av att ingå i verksamhetsområdet, och om 
området har behov av samtliga vattentjänster (det vill säga dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten) utreds mer noggrant inför beslutet.

VA-utbyggnaden finansieras av anläggningsavgifter som fastighetsägare som äger en 
fastighet inom ett utbyggnadsområde måste betala. Alla fastighetsägare inom verksam-
hetsområdet betalar en avgift enligt kommunens taxa. Om ett visst utbyggnadsområde 
är väsentligt dyrare att ansluta än övriga områden i kommunen kan det vara aktuellt 
med särtaxa, som då innebär högre avgifter för fastighetsägarna i just det området. Stor-
leken på både anläggnings- och brukningsavgift beslutas i Kommunfullmäktige.

4.1 Vad innebär VA-utbyggnaden för berörda fastighetsägare?
Berörda fastighetsägare får alltid information i god tid innan utbyggnaden av allmänt 
VA påbörjas i deras område. Information ges både via brevutskick och genom informa-
tionsmöten. Information sker sedan löpande under processen.

Varje fastighetsägare ska betala VA-anläggningsavgift, även kallad anslutningsavgift. 
Avgiften är individuell och beror bland annat på hur många bostadsenheter som finns 
på fastigheten och hur stor fastigheten är till ytan. Avgiften beräknas utifrån gällande 
VA-taxa. Vid stora svårigheter att betala anläggningsavgiften går det under vissa förut-
sättningar att få en avbetalningsplan.

Tabell 7. Bevakningsområden

VA-UTBYGGNADSPLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN



67

FÖRSLAG TILL VA-PLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN

Avgiften ska betalas när kommunen meddelat förbindelsepunkt (den punkt som reglerar 
ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren, Figur 4), vilket sker 
när ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt. Fastighetsägaren ansvarar själv 
för att dra in ledningar till sina byggnader på fastigheten. 

Efter att fastigheten blivit ansluten och vattenmätare är installerad av kommunen betalar 
fastighetsägaren brukningsavgift. Det är en periodisk avgift som alla fastighetsägare 
anslutna till allmänt VA betalar. Den är till för att täcka kostnader för drift och underhåll. 

Enligt lagstiftningen kan en fastighetsägare ha rätt till ersättning för onyttigbliven en-
skild VA-anläggning när allmänt VA byggs ut till fastigheten. Om ersättning utgår beror 
ersättningens nivå på anläggningens typ, ålder, skick och vilka kostnader fastighetsäga-
ren haft för anläggningen. En bedömning görs alltid i varje enskilt fall. 

4.2 Förutsättningar för VA-utbyggnad
I Upplands-Bro kommun finns en fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd. 
Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige den 14 
juni 2017.

I arbetet med FÖP 2016 har en särskild karta ”Tekniska försörjningssamband” tagits 
fram (sida 67 i FÖP 2016).  Den baserar sig på översiktsplanen ÖP 2010 med några 
tillägg och visar en viljeinriktning för kommunens VA-utbyggnad. Kartans tidshorisont 
är på längre sikt än till år 2030. De områden som lagts till jämfört med i ÖP 2010 är 
Killinge-stråket, Skälby och Säbyholm. Delar av områdena norr om Håbo-Tibble kyrk-
by som ligger inom Totalförsvarets influens- eller samrådsområde pekas däremot inte 
längre ut som prioriterat för VA-anslutning. I arbetet med VA-planen har stor hänsyn 
tagits till FÖP 2016. 

Figur 4. Förbindelsepunkt placeras normalt cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.
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Under arbetet med FÖP 2016 hölls en dialog med Försvarsmakten, kring deras riksin-
tresse och influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. Dialogen resulterade 
bland annat i att möjligheten är begränsad för bebyggelseutveckling i vissa delar norr 
om Lejondalssjön och runt Håbo-Tibble kyrkby. Utbyggnad av allmänt VA kan ändå 
göras. 

FÖP 2016 pekar också ut LIS-områden i kommunen. LIS är områden i strandnära lägen 
som kommunen anser är lämpliga för landsbygdsutveckling. Se sidan 56-61 i FÖP 2016 
för mer information. 

I FÖP 2016 anges att landsbygden ska kunna behålla sin identitet och karaktär och då 
blir även krav och förväntningar på standard viktig. Bebyggelsen utanför tätortsavgräns-
ningarna för Bro och Kungsängen ska ha ”landsbygdskaraktär”, inte ”tätortskaraktär”. 
Det skulle till exempel kunna innebära att tätortsstandard för vägar, gång- och cykelba-
nor, belysning eller detaljplaneläggning inte behöver krävas vid anslutning till allmänt 
vatten och avlopp, om det inte är nödvändigt av andra skäl. Andra skäl skulle till exem-
pel kunna vara omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen1.

Prioriteringen och tidplanen för denna utbyggnadsplan är beroende av en mängd fakto-
rer, bland  annat tiden för planläggning och genomförande. VA-utbyggnadsplanen utgår 
från befintliga personalresurser i stor utsträckning, men det kan behövas ytterligare 
resurser för att genomföra föreslagen tidplan.

Vid vissa tillfällen kan också omprioriteringar bli nödvändiga på grund av att förutsätt-
ningarna förändrats. Till exempel har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se 
över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Utredaren förväntas lämna sitt betänkande till regeringen våren 
2018. Förutsättningarna i respektive område kan också förändras på ett sådant sätt att 
omprioritering blir nödvändigt. 

Huvuddelen av VA-utbyggnadsplanen finansieras av avgifter. För att kunna genomföra 
VA-planen på ett bra sätt krävs också finansiering från skattekollektivet i form av under-
lagsutredningar och framtagande av rutiner och liknande.

1 PBL 4 kap 2§ punkt 1 och 4 kap 2§ punkt 3a
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4.3 Konsekvenser av VA-utbyggnadsplanen
För att få en samlad bild av förväntade effekter av utbyggnadsplanen har en konsekven-
sanalys genomförts. Det är konsekvenserna av en planerad VA-utbyggnad jämfört med 
en oplanerad VA-utbyggnad som diskuteras. VA-utbyggnad är reglerat enligt lag och 
kommer därför att ske även om inte utbyggnadsplanen tas fram. Utan planen skulle ut-
byggnaden i stället styras av bland annat förelägganden från länsstyrelsen. Det innebär 
att ett tydligt (formaliserat) arbetssätt för att göra urval och prioritering av VA-utbygg-
naden baserat på en tolkning av §6 LAV skulle saknas. Med utbyggnadsplanen har en 
bedömning gjorts av vilka §6-områden som finns i kommunen och hur de ska byggas ut 
på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

I konsekvensanalysen har inte utbyggnadskostnaden för den enskilda fastighetsägaren 
tagits med i bedömningen. Det beror på att de avgifter som fastighetsägaren betalar 
uppkommer i och med utbyggnaden av allmänt VA. Oavsett om utbyggnadsplanen finns 
eller inte kommer allmänt VA någon gång i framtiden byggas ut i de områden där ett 
behov har identifierats, eftersom det är reglerat enligt § 6 i LAV.

I analysen har ekonomiska, miljö-, och sociala konsekvenser diskuterats. 

Ekonomiska konsekvenser
• En utbyggnadsplan ger en övergripande bild över vilka områden som ska anslutas, 

vilket gör det möjligt att ansluta dem i den ordning som är lämpligast ur praktisk 
synpunkt. Utbyggnaden blir därmed mer kostnadseffektiv. 

• En plan ger bättre förutsättningar att beräkna utbyggnadens kostnader och hur de 
påverkar VA-taxan. Det blir därmed enklare att förutse framtida avgiftsnivåer.

• Genom att ha en plan för utbyggnaden av allmänt VA uppkommer samordnings-
vinster både för samarbetet mellan olika förvaltningar och inom VA-verksamheten 
gällande till exempel detaljplanearbete, tillsyn och vägarbeten. 

• För fastighetsägaren gör en tidplan att det blir tydligare när kostnaden för anlägg-
ningsavgift uppkommer, vilket medför möjlighet att planera. Det minskar också 
osäkerheter kring boendet och prisutveckling.

Miljökonsekvenser
• Miljöavdelningens tillsynsarbete gällande enskilda VA-anläggningar effektiviseras 

när det finns en tidplan för när områden ska anslutas till allmänt VA. Resurserna 
för miljötillsyn kan därmed användas mer effektivt vilket bidrar till mer miljönytta, 
även inom andra tillsynsområden.

• När utbyggnadsplanen arbetades fram togs stor hänsyn till olika miljöparametrar. 
Miljöaspekten viktas därmed högre gällande utbyggnaden när det sker enligt plan än 
om utbyggnaden hade skett utan plan.  
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• Utbyggnadsplanen medför en bättre helhetssyn vilket ger bättre möjligheter att upp-
nå miljökvalitetsnormerna.

• Större fokus på uppströmsarbete medför bättre slamkavlitet och minskad förore-
ningsbelastning på recipienten. 

• Utan utbyggnadsplanen kommer utbyggnaden av allmänt VA troligen ta längre tid 
att genomföra. Det medför längre tid (fler år) med tunga transporter för slamtöm-
ning, längre tid med belastning på den lokala recipienten och att undermåliga enskil-
da avloppsanläggningar fortsätter påverka miljön negativt under längre tid.

Sociala konsekvenser
• En gemensam målbild inom kommunen gör att informationen till invånare blir tyd-

ligare. Därmed minskar osäkerheten för boende gällande framtida utveckling inom 
områden.

• Kommunal planering skapar förtroende för kommunen hos kommuninvånarna. 
• Otydlighet i VA-planeringen försvårar arbetet för medarbetare på olika avdelningar 

i kommunen. Utbyggnadsplanen gör det enklare att ge tydliga besked till invånare 
och bidrar till en bättre arbetsmiljö.

• Utbyggnadsplanen leder till effektivare arbetssätt och ökat samarbete mellan för-
valtningarna.
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1 BEHOVSBEDÖMNING 
Här ges en mer utförlig beskrivning av hur behovet av allmänt VA har bedömts. De 
identifierade parametrarna presenteras först, följt av hur klassningen för parametrarna gått till 
och hur parametrarna har viktats mot varandra.  

1.1 Parametrar som har använts vid prioritering 
I arbetet med att ta fram prioriteringsparametrar har hänsyn tagits till möjligheten att få fram 
pålitlig data för områdena.  

Ekologisk status 
Recipientens ekologiska status, baseras på den bedömning som gjorts i kommunens 
Vattenplan. Utifrån vilket avrinningsområde det tätbebyggda området ligger i har bedömning 
och poängsättning gjorts beroende på om den ekologiska statusen 
är god, måttlig eller otillfredsställande.   

Kemisk status 
Framtagen på samma sätt som ekologisk status.  

Natura 2000 
Om området ligger i ett Natura 2000-område har det fått poäng, 
annars inte.  

ESKO-område 
Om området ligger inom ett ESKO-område har det fått poäng, 
annars inte. 

Skyddsvärd natur 
Om skyddsvärd natur finns i området har det fått poäng, annars 
inte. Poängen sätts beroende på om den skyddsvärda naturen är 
nationellt/regionalt, kommunalt eller lokalt skyddsvärd.  

Övergödning 
Baserad på hur stor andel av recipientens tillförda näringsämnen som antas komma från 
enskilda avlopp. Värdet är hämtat från Vattenplanen.  

Vattenskyddsområde  
Ligger recipienten inom vattenskyddsområde har området fått poäng, annars inte.  

Badplats 
Om det finns risk att området påverkar någon kommunal badplats har området fått poäng, 
annars inte.  

 

 

 

Recipient: Det vattendrag, hav 
eller sjö som tar emot dagvatten 
och renat spillvatten 

Natura 2000: Ett nätverk av 
skyddade områden i hela EU. 

ESKO: Ekologiskt särskilt 
känsligt område 

Vattenskyddsområde: geografiskt 
område till skydd för en 
vattenförekomst med betydelse 
för vattentäkt, antingen för en 
existerande vattentäkt eller 
möjlig framtida vattentäkt. 
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Konflikt avlopp/vatten 
Om det finns många enskilda avlopp i ett område finns det en risk att de kontaminerar de 
enskilda dricksvattenanläggningarna. För att bedöma om det föreligger någon sådan risk har 
ett mått på hur tätbebyggt området är använts (se parameter Tätbebyggt). Om området har en 
gemensam avloppsanläggning har det dock inte fått några poäng.  

Antal adresser 
Hur många adresser som finns i det identifierade området.  

Prioriterat i ÖP 2010 
I ÖP 2010 på mark- och vattenanvändningskartan på sidan 11 finns ett antal befintliga 
bebyggelseområden markerade som prioriterade för anslutning till allmänt vatten- och avlopp. 
Vissa omvandlings- och förtätningsområden (tidigare gles bebyggelse och fritidshusområden 
som har förtätats eller där permanentningsgraden har ökat) prioriteras också för VA-
anslutning. Om området är prioriterat i översiktsplanen har det fått poäng. Högre poäng har 
getts till områden som är prioriterade, och lite lägre till de som är prioriterade på längre sikt. 

Utpekat i FÖP 2016 

Utgår från kartan  ”Tekniska försörjningssamband” (se sidan 67 i FÖP 2016). Om området är 
med på kartan över Tekniska försörjningssamband i den fördjupade översiktsplanen har det 
fått poäng, annars inte. Kartan ”Tekniska försörjningssamband” ersätter i och med antagandet 
(i juni 2017)  av FÖP 2016 de lager från ÖP 2010 som visar VA-prioriteringar utanför 
tätorterna. 

Tätbebyggt 
I den analys som gjordes för att identifiera områden med samlad bebyggelse användes 10 
adresser som minsta antal sammanhängande adresser. Analysen gjordes för olika avstånd 
mellan adresspunkterna, 50, 100 och 150 meter. De områden som hade 50 meter mellan 
adresspunkterna anses som mer tätbebyggda och så vidare.  

Permanentningsgrad 
Permanentningsgraden baseras på hur stor andel adresser som det finns folkbokförda på i 
området.  

Gemensam avloppsförsörjning 
Används för att beräkna poäng till parametern konflikt vatten/avlopp. 

Andra parametrar 
Det finns parametrar som har stor påverkan på behovet av allmänt VA som inte har kunnat 
inkluderas eftersom det saknas tillförlitliga data. Ett exempel är de enskilda 
dricksvattenbrunnarnas kvalitet och kvantitet. Eftersom ingen detaljerad information finns om 
brunnarna har vi antagit samma status i alla områden, och därför inte tagit med de 
parametrarna i bedömningen.  
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1.2 Klassning 
I behovsbedömningen tilldelades områdena poäng inom varje parameter. Poängen sattes 
mellan 0-3 poäng. Högre poäng innebär ett större behov av allmänt VA. I Tabell 1 presenteras 
vilka värden som ger vilka poäng för respektive parameter.  

Tabell 1. Beskriver vilka värden för de olika parametrarna som resulterar i vilka poäng.  

 

                              
Poäng                   
Parameter 3 2 1 0  

Miljö- 
parametrar 

Ekologisk status Otillfredsställande Måttlig God  
 

Kemisk status Otillfredsställande   God 
 

 
Natura 2000 Ja   Nej 

 

 
ESKO Ja   Nej 

 

 
Skyddsvärd natur 

Nationellt/ 

regionalt Kommunalt Lokalt Inget 
 

 
Övergödning 4 2 

ingen 
uppgift  

Fördelning i % 
enskilda avlopp enligt 
vattenplanen. 

 
    

Hälso- 
parametrar 

Vattenskyddsområde Ja   Nej  

Badplats Ja   Nej  

 

Konflikt 
avlopp/vatten     

Baserad på poängen 
för Tätbebyggt och 
Gemensam 
avloppsförsörjning 
multiplicerat.  

 
    

Samhälls- 
parametrar Antal adresser >80 50-79 20-49 

 0-
19  

Prioriterat i ÖP Ja, prioriterat 

Ja, på  

längre sikt  Nej  

 
Utpekat i FÖP Ja   Nej  

 
Tätbebyggt 50 100 150  

Meter mellan 
adresspunkter. 

 
Permanentningsgrad 80-100 55-79 30-54 0-29 % 

 
   

 
Övrigt Gemensam 

avloppsförsörjning   Nej Ja 
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1.3 Viktning 
De olika parametrarna har olika stor betydelse för ett områdes beräknade behov av allmänt 
VA. Parametrarna varierar också i hur tillförlitliga och relevanta de är för behovet. 
Parametrarna har därför viktats mot varandra. Tabellen visar hur stor andel poängen för 
respektive parameter motsvarar för helhetsbedömningen av behovet. Det går också att utläsa 
hur stor vikt de olika grupperna av parametrar har tilldelats.  

Tabell 2. Visar hur de olika parametrarna viktas i procent 

 Parametrar Andel Motivering 
Miljö-
parametrar 

Ekologisk status 4 Näringsämnen har koppling till enskilda avlopp. 
Kemisk status 2  

 Natura 2000 2  
 ESKO 2  
 Skyddsvärd natur 2  
 Klassning övergödning 6 Näringsämnen har koppling till enskilda avlopp.  
 Summa: 18  
    
Hälso-
parametrar 

Vattenskyddsområde 
12 

Påverkar dricksvatten. Om problem uppstår är det 
väldigt svårt att åtgärda. 

Badplatser 
3 

Gäller inte året runt. Endast kommunala badplatser 
har identifierats i arbetet. 

Konflikt avlopp/vatten 
12 

Om problem uppstår är det väldigt svårt att 
åtgärda.  

 Summa: 27  
    
Samhälls- 
parametrar 

Klassning adresser 

23 

Ju större område, desto fler berörs. Det finns också 
en tydlig rättspraxis om att ca 20 fastigheter 
motsvarar samlad bebyggelse, vilket ställer krav på 
kommunalt ansvar för vatten och avlopp.  

Prioriterat område i ÖP 
2 

Översiktsplanen är äldre än, och inte lika fokuserad 
på landsbygden, som landsbygdsplanen.  

 Utpekat i FÖP 
15 

Landsbygdsplanen är koncentrerad på landsbygden 
och är nyligen antagen (juni 2017). 

 Klassning 
permanentningsgrad 15 Avgör hur många som berörs.  

 Summa: 55  
    
 Summa totalt: 100 % 
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2 OMRÅDEN 
I denna bilaga beskrivs de områden som finns angivna i VA-planen.  

För samtliga områden anges följande:  

 En kort beskrivning av området. 
 Antal bostadshus (räknat på antal hus i en samlad grupp med högst 150 m mellan 

varandra).  
 Bedömd andel permanentboende.  
 Planstatus.  
 Befintlig VA-försörjning. För mer detaljerad information, se VA-översikten.  
 Hur området beskrivs i den fördjupade översiktsplanen (FÖP 2016).  
 Eventuella övriga frågor/faktorer som är viktiga för VA-planeringen.  
 En kartbild som visar områdets ungefärliga gräns. 

  



FÖRSLAG TILL VA-PLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN

76

BILAGOR  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN

 
 

 
 

2.1 Sjöhagen 
Område som ligger nära Mälaren.  

Områdesnummer 1 

Status utbyggnadsplan Bevakningsområde. 

Befintlig bebyggelse Området består av 16 adresser och har en permanentningsgrad 
på 56 %.  

Planförhållanden Planlagt 

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar 

Beskrivning i FÖP - 

 

 
Figur 1. Sjöhagen. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.  

 

  

 

 
 

Område Sjöhagen 

Antal adresser 
          16 

Sjöhagen 
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2.2 Ryttarberget 
 

Områdesnummer 2 

Status utbyggnadsplan Bevakningsområde.  

Befintlig bebyggelse Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad 
på 83 %.  

Planförhållanden Ej planlagt. 

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar 

Beskrivning i FÖP - 

 

 
Figur 2. Ryttarberget. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

  

 

 
 

Område 
Ryttarberget 

Antal adresser 
          12 

boda 

berg 

Ryttar- 

Sånkan 

Björk- 

Prästtorp 

berget 



FÖRSLAG TILL VA-PLAN  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN

78

BILAGOR  |  UPPLANDS-BRO KOMMUN

 
 

 
 

2.3 Håtunaholm 
Området är Mälarnära och har stor andel permanentboende. Dock består området av få 
adresser, och ännu färre fastigheter eftersom flera byggnader finns på samma fastighet.  

Områdesnummer 3 

Status 
utbyggnadsplan 

Bevakningsområde. 

Befintlig bebyggelse Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på 
96 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Föreslaget som LIS-område. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid 
Mälaren. Utveckling av bostäder, konferensanläggning och 
jordbruksverksamhet. 

 

 
Figur 3. Håtunaholm. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

 
 

  

 

 
 

Område 
Håtunaholm 
Antal adresser 

          12 

Nöjet 

Håtunaholm 

viken 
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2.4 Råby-Norränge-Skällsta 
Området har stor del permanentboende. Det pågår också byggnation av nya hus. Området 
sträcker sig över Håtunavägen, det är Norränge som ligger på den östra sidan av vägen och 
Råby och Skällsta på den västra. Det är därför möjligt att området inte ses som ett enda 
område när utbyggnad ska ske, vilket innebär att delar av området kan komma att inte 
anslutas.  

Områdesnummer 4 

Status 
utbyggnadsplan 

2029-2035 

Befintlig bebyggelse Området består av 31 adresser och har en permanentningsgrad på 
85 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för 
några av fastigheterna. 

Beskrivning i FÖP Norränge (östra sidan av vägen) är delvis med i 
utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat för allmänt 
VA i FÖP:en. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Råby/Norränge/Skällsta. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som 
kommer att anslutas. 

. 

 

 

 
 

Område 
Råby/Norränge/Skällsta 

Antal adresser 
          31 

Norr- 

Rödhuvud 
Blåsenhus 

Lugnet änge 

Råby 

Norrängelund 

Smedhagen 
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2.5 Aske 
Området är en konferensgård omgärdad av några bostadshus.  

Områdesnummer 5 

Status utbyggnadsplan Bevakningsområde. 

Befintlig bebyggelse Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad 
på 100 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP - 

 
 

 
Figur 5. Aske. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

  

 

 
 

Område Aske 

Antal adresser 
          12 
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2.6 Vallbyvik 
Området är Mälarnära och består av 26 adresser, det är dock glesbebyggt. 

Områdesnummer 6 

Status 
utbyggnadsplan 

Bevakningsområde. 

Befintlig 
bebyggelse 

Området består av 26 adresser och har en permanentningsgrad på  
54 %.  

Planförhållanden Ej planlagt. 

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Den befintliga kommunala badplatsen vid Mälaren är föreslagen 
som LIS-område. Ingen befintlig bebyggelse finns så ingen ny 
föreslås, men möjlighet till utveckling av rekreation, frilufts- och 
båtliv. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Vallbyvik. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

  

Vallbyvik 
Ekenäs 

Mossbo 

Ekudden 
Storvik 

Ekliden 
Gröna gången 

Antal adresser 
          26 

Område 
Vallbyvik 
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2.7 Björkudden/Killinge 
Samlat område med hus för permanentboende.  

Områdesnummer 7 

Status 
utbyggnadsplan 

2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 20 adresser och har en permanentningsgrad på 
83 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. Kommunen har gett många nya tillstånd 
för enskilda avlopp. 

Beskrivning i FÖP Med i utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat för 
allmänt VA i FÖP 2016.  

 

 
Figur 7. Björkudden/Killinge. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 

 

  

 

 
 

Område 
Björkudden/Killinge 

Antal adresser 
          20 

Björkudden 
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2.8 Kvarnnibble 
En stor fastighet med flera adresser.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Kvarnnibble. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 

  

Områdesnummer 8 

Status 
utbyggnadsplan 

2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 28 adresser och har en permanentningsgrad på 
100 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Gemensam lösning för avlopp. 

Beskrivning i FÖP Delvis med i utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat 
för allmänt VA i FÖP 2016.  

Kvarnnibble 

Antal adresser 
          28 

Område 
Kvarnnibble 
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2.9 Tjusta 
Området består av småhus samt en skola.  Skolan är en kommunal verksamhet med 
utvecklingsplaner för förskoleverksamheten. Det finns ett gemensamt vattenverk som 
fungerar dåligt. Även det gemensamma reningsverket är i dåligt skick. Verksamhetsområde 
för allmänt VA beslutades i början av 2018, eftersom det finns ett redan identifierat behov av 
allmänt VA. Området planeras att anslutas till år 2020.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Tjusta. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 

  

Områdesnummer 9 

Status 
utbyggnadsplan 

2020 

Befintlig bebyggelse Området består av 18 adresser och har en permanentningsgrad på 
79 %.  

Planförhållanden Ej planlagt, men Tjusta by omfattas av en områdesöversikt med 
förordnande enligt 38 § BS (Byggnadsstadgan)  

Befintlig VA-
försörjning 

Gemensam VA-lösning. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut som landsbygdskärna och för anslutning till 
allmänt VA. 

Tjusta 

Kvarnnibble 

Antal adresser 
          18 

Område 
Tjusta 
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2.10  Lunda 
Område med många nyavstyckningar. En del bebyggelse ligger samlat och en del mer spritt.   

Områdesnummer 10 

Status 
utbyggnadsplan 

2029-2035 

Befintlig 
bebyggelse 

Området består av 48 adresser och har en permanentningsgrad på    
83 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Utpekat som utredningsområde för ny bebyggelse i FÖP 2016, men 
ej för VA-utbyggnad i kartan ”Tekniska försörjningssamband”. Detta 
område kan vara intressant för kommunen att peka ut för 
bebyggelseutveckling i ett längre perspektiv, men det råder oklara 
planeringsförutsättningar kring anslutning till allmänt vatten och 
avlopp, vägdragning och kommunikationer. Det är heller inte klarlagt 
hur Försvarsmakten ser på en utveckling här. Området ligger inom 
Totalförsvarets samrådsområde. Se vidare beskrivning sidan 52 i 
FÖP 2016. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Lunda. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 
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2.11  Myggdansen/Kevans stugby 
Området består av bebyggda kolonilotter. Viss permanentning förekommer. Det är många 
fastigheter, men byggnaderna är väldigt små. 

Områdesnummer 11 

Status 
utbyggnadsplan 

Bevakningsområde 

Befintlig bebyggelse Området består av 90 adresser och har en permanentningsgrad på 
18 %.  

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Servicestuga med gemensam lösning för avlopp. Enskild 
anläggning för vatten och avlopp tillåts ej inom respektive fastighet 

Beskrivning i FÖP - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Myggdansen/Kevans stugby. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 
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Antal adresser 
          90 

Myggdansen 
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2.12 Tibblehöjden 
Området utgörs av villor belägna i ett kuperat skogsområde som mestadels består av berg. 

Områdesnummer 12 

Status utbyggnadsplan 2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 36 adresser och har en permanentningsgrad 
på 59 %. 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Tibblehöjden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 
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2.13 Håbo-Tibble Kyrkby 
Tätbebyggt område med kyrka och idrottsplats. Det finns även lägenhetshus i området.  

Områdesnummer 13 

Status 
utbyggnadsplan 

2020 

Befintlig 
bebyggelse 

Området består av 89 adresser och har en permanentningsgrad på   
89 %.  

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för 
några av fastigheterna. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut som landsbygdskärna. Området pekas ut för 
utbyggnad av allmänt VA. Området nordväst om detta, det vill säga 
mellan Tjusta by och Håbo-Tibble Kyrkby pekas ut som 
utredningsområde i FÖP 2016. I dagsläget är det dock inte möjligt 
med någon större kompletterande bostadsbebyggelse eller 
personintensiv verksamhet inom utredningsområdet. Se vidare 
beskrivning sidan 51 i FÖP 2016. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Håbo-Tibble Kyrkby. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer 
att anslutas. 
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2.14 Kyrkbytorp 
Ett villaområde i ett kuperat skogsområde. 

Områdesnummer 14 

Status utbyggnadsplan 2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 41 adresser och har en permanentningsgrad 
på 82 %.  

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Kyrkbytorp. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 
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2.15 Mariedal 
Området är en ort med småhus i form av relativt utspridda villor på mindre grusvägar. 

Områdesnummer 15 

Status utbyggnadsplan 2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 153 adresser och har en permanentningsgrad 
på 66 %. 

Planförhållanden Planlagt 

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar med många slutna tankar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Mariedal. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 
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2.16 Långvreten 
Området har ett mindre vägnät i grus med utspridda villor i ett skogs-och odlingslandskap. 

Områdesnummer 16 

Status utbyggnadsplan 2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 68 adresser och har en permanentningsgrad 
på 60 %. 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Långvreten. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 
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2.17 Näshagen 
Ett fritidshusområde som angränsar till Lejondalssjön. Området kännetecknas av ett mindre 
vägnät omringad av ett skogsområde. 

Områdesnummer 17 

Status utbyggnadsplan 2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 88 adresser och har en permanentningsgrad 
på 36 %. 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar.  

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Näshagen. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 
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2.18 Lövsta/Skepparudden 
 

Områdesnummer 18 

Status 
utbyggnadsplan 

2029-2035 

Befintlig bebyggelse Området består av 19 adresser och har en permanentningsgrad på 
50 % 

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Gemensam lösning för avloppsreningsverk och vattenverk med 
Stentorp (område 19). 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Lövsta/Skepparudden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer 
att anslutas. 
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2.19 Stentorp 
Området ansluter till Lejondalsjön och består av ett antal villatomter längs med mindre vägar i 
ett kuperat område. 

Områdesnummer 19 

Status 
utbyggnadsplan 

2029-2035 

Befintlig bebyggelse Området består av 57 adresser och har en permanentningsgrad på 
52 % 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Gemensam lösning för avloppsreningsverk och vattenverk med 
Lövsta/Skepparudden (område 18). 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Stentorp. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 
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2.20 Eriksberg 
Ligger nära Örnässjön som är känslig. Avslag på förhandsbesked, kan inte bygga ut mer om 
det inte blir planlagt, utpekat sedan länge för VA.  

Områdesnummer 20 

Status 
utbyggnadsplan 

2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 29 adresser och har en permanentningsgrad på 
89 %. 

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för 
några av fastigheterna. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Eriksberg. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 
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2.21 Ålsta/Ensta/Aspvik 
Området är idag anslutet till allmänt dricksvatten. Det finns intressen för att bygga ut i 
området. Ett planarbete pågår för fastigheten Aspvik 1:5.  

Områdesnummer 21 

Status 
utbyggnadsplan 

2020-2028 

Befintlig 
bebyggelse 

Området består av 47 adresser och har en permanentningsgrad på  
80 %.  

 

Planförhållanden Det finns en befintlig plan. Utredning pågår för ny plan.   

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. Området är i och 
med den nya tätortsavgränsningen inte längre en del av 
tätortsutvecklingen. Utvecklingen ska istället präglas av 
landsbygdens karaktär. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Ålsta/Ensta/Aspvik. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 
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2.22 Skälby 
Området är intressant för utbyggnad eftersom det är utpekat i FÖP 2016. Om utbyggnad sker 
kan behov av allmänt VA öka på sådant sätt att området behöver prioriteras för utbyggnad av 
allmänt VA.  

Områdesnummer 22 

Status utbyggnadsplan 2029-2035 

Befintlig bebyggelse Området består av 19 adresser och har en permanentningsgrad 
på 58 % 

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Skälby. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 
Det är heller inte liktydigt med det som avses som utvecklingsområde i FÖP 2016. 
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2.23 Öråker 
Samma fastighetsägare över stora områden. Stora kulturhistoriska värden.  

Områdesnummer 23 

Status 
utbyggnadsplan 

Bevakningsområde 

Befintlig bebyggelse Området består av 13 adresser och har en permanentningsgrad på 
100 %. 

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Föreslaget som LIS-område. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid 
Mälaren. Utveckling av bostäder, jordbruksverksamhet och 
djurhållning samt turism- och besöksnäring. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Öråker. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 
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2.24 Lennartsnäs 
Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren. 

Områdesnummer 24 

Status 
utbyggnadsplan 

Bevakningsområde. 

Befintlig 
bebyggelse 

Området består av 14 adresser och har en permanentningsgrad på 
100 %. 

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Gemensam lösning för avlopp. 

Beskrivning i FÖP Föreslaget som LIS-område. Utveckling av bostäder och 
företagslokaler, jord- och skogsbruk, kommersiell hästverksamhet 
och marin verksamhet kopplat till aktivt yrkesfiske. 

 

 
Figur 24. Lennartsnäs. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 
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2.25 Ängsudden 
Område med småhus nära Mälaren. Ingen förtätning sker i nuläget. Det finns kvalitetsproblem 
med dricksvattnet i området. Analyser från enskilda brunnar visar på radon, förhöjd salthalt 
och viss kontaminering från bakterier. Detaljplanering av industriområde i Nygård norr om 
Ängsudden pågår.  

Områdesnummer 25 

Status 
utbyggnadsplan 

2020-2028 

Befintlig bebyggelse Området består av 32 adresser och har en permanentningsgrad på 
25 %. 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Föreslaget som LIS-område. Båtklubb vid Mälaren. Utveckling av 
rekreation, frilufts- och båtliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 25. Ängsudden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 
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2.26 Ådöskog 
Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När 
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.  

Områdesnummer 26 

Status utbyggnadsplan 2020 

Befintlig bebyggelse Området består av 44 adresser och har en permanentningsgrad 
på 43 %. 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 
Figur 26. Ådöskog. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 
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2.27 Verkaviken 
Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När 
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.  

Områdesnummer 27 

Status utbyggnadsplan 2020 

Befintlig bebyggelse Området består av 47 adresser och har en permanentningsgrad 
på 32 %. 

 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 
 

 
Figur 27. Verkaviken. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 
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2.28 Sågbacken 
Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När 
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.  

Områdesnummer 28 

Status utbyggnadsplan 2020 

Befintlig bebyggelse Området består av 39 adresser och har en permanentningsgrad 
på 31 %. 

Planförhållanden Planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. 

 

 
Figur 28. Sågbacken. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att 
anslutas. 
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2.29  Säbyholm 
Området har tidigare varit Naturbruksgymnasium, men har byggts om till bostadshus. Det är 
en del avstyckningar och förtätning pågår. Området är utpekat i Landsbygdsplanen och vidare 
utbyggnad är på gång genom en ny detaljplan. Anslutning till allmänt VA är en förutsättning 
för detaljplanens genomförande.  

Områdesnummer 29 

Status 
utbyggnadsplan 

2020-2028 

Befintlig 
bebyggelse 

Området består av 40 adresser och har en permanentningsgrad på  
68 %.  

Planförhållanden Detaljplan är under framtagande. Planprocessen innefattar ny 
bebyggelse av cirka 90 småhus.  

Befintlig VA-
försörjning 

Större delen av Säbyholm har anslutning till eget 
avloppsreningsverk och dricksvatten från vattentäkten Leran 1:3. 
Före detta Naturbruksgymnasiet har också bevattningsvatten från 
Mälaren. 

Beskrivning i FÖP Området pekas ut som landsbygdskärna och för anslutning till 
allmänt VA. 

 
 

 
Figur 29. Säbyholm. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas. 

 

  

 

 
 

Område Säbyholm 

Antal adresser 
          40 

Sjöstugan 

Säbyholm 

Björkliden 
Brunnsvik 
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2.30 Stora Ekeby/Leran 
Litet område med ett fåtal fastigheter.  

Områdesnummer 30 

Status utbyggnadsplan Bevakningsområdet 

Befintlig bebyggelse Området består av 11 adresser och har en permanentningsgrad 
på 91 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP - 

 

 
Figur 30. Stora Ekeby/Leran. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

  

 

 
 

Område 
Stora Ekeby/Leran 

Antal adresser 
          11 

Stora 
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2.31 Lindormsnäs 
Ansluter på eget initiativ till allmänt VA genom en avsättning. 

Områdesnummer 31 

Status 
utbyggnadsplan 

Bevakningsområde 

Befintlig bebyggelse Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på 
45 %. 

Planförhållanden Ej planlagt. 

Befintlig VA-
försörjning 

I dagsläget enskilda VA-lösningar. Fastighetsägarna ansluter på 
eget initiativ till allmänt VA genom en avsättning.  

Beskrivning i FÖP - 

 
 

 
Figur 31. Lindormsnäs. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

  

 

 
 

Område Lindormsnäs 

Antal adresser 
          12 

Björnebo 

Drakudden 

Hackvik 
Nytorp 

Lindormsnäs 

Gammeltorp 
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2.32 Skarpskär 
Litet område med få fastigheter.  

Områdesnummer 32 

Status 
utbyggnadsplan 

Bevakningsområde.  

Befintlig bebyggelse Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på 
36 %.  

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Enskilda VA-lösningar. 

Beskrivning i FÖP Föreslaget som LIS-område. Fritidshusbebyggelse vid Mälaren. 
Utveckling av bostäder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 32. Skarpskär. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

  

 

 
 

Område 
Skarpskär 

Antal adresser 
          12 

Skarpskär 
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2.33 Alholmen 
En ö utan broförbindelse med 95 fastigheter helt utan permanentboende.  

Områdesnummer 33 

Status utbyggnadsplan Bevakningsområde  

Befintlig bebyggelse Området består av 95 adresser och har en permanentningsgrad 
på 0 %. 

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Mest torra lösningar. 

Beskrivning i FÖP - 

 
 

 
Figur 33. Alholmen. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

  

 

 
 

Område Alholmen 

Antal adresser 
          95 

Alholmen 

Askholmen 

Fiskar- 
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2.34 Gräsholmen 
En ö utan broförbindelse, få fastigheter och utan permanentboende.  

Områdesnummer 34 

Status utbyggnadsplan Bevakningsområde 

Befintlig bebyggelse Området består av 24 adresser och har en permanentningsgrad 
på 0 %. 

Planförhållanden Ej planlagt.  

Befintlig VA-
försörjning 

Mest torra lösningar. 

Beskrivning i FÖP - 

 
 

 

 
 

Område Gräsholmen 

Antal adresser 
          24 

 

Figur 34. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven. 

 

Lilla Gräsholmen 
Gräsholmen 
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med 
13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen 
med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda 
kommunikationer får invånarna det bästa av två världar, 
storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig 
historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling 
för alla intressen och åldrar.
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VA-POLICY

I policyn står förkortningen VA för vatten och avlopp, och inkluderar dricks-, 
spill- samt dagvatten. 

VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för 
VA-plansarbetet både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning. 
Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning, såväl i 
kommunens tätorter som i glesare bebyggelse som säkerställer invånarnas behov av 
god och säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och vattendrag inte 
försämras och når god ekologisk status.

VA-åtgärder är kostsamma i anläggningsskedet för den enskilde fastighetsägaren 
oavsett om det gäller anläggningsavgift för anslutning till allmän VA-försörjning eller 
anläggande av enskild VA-lösning. Åtgärderna har lång livslängd, och felaktiga beslut 
kan få betydande ekonomiska och utvecklingsmässiga konsekvenser över lång tid vil-
ket kräver att VA-åtgärder genomförs efter en omsorgsfull bedömning och prioritering 
av vad som krävs idag och vad som planeras i framtiden.

Övergripande
Kommunen ska verka för ökat förvaltningsövergripande samarbete i VA-frågor. Ar-
betet med VA-planering ska bedrivas kontinuerligt och gemensamt av berörda kontor 
och enheter.

Kommunen ska vara en aktiv del i de kommunalägda förbunden Norrvatten och Käp-
palaförbundet. Kommunen ska delta i och bidra till ett gott regionalt samarbete kring 
aktuella arbetsområden såsom uppströms- och kvalitetsarbete. 

VA-planen ska vara samordnad med andra strategiska dokument såsom Översiktspla-
nen och Landsbygdsplanen (FÖP) samt riktlinjer för bostadsförsörjning, Vattenpla-
nen, Avfallsplanen och Miljöplanen.

Påverkan från vatten och avlopp ska inte försämra förutsättningarna att uppnå miljök-
valitetsnormerna enligt vattendirektivet för kommunens vattenförekomster.

Kommunal VA-försörjning
Den allmänna VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras 
genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete.   
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Kommunen ska uppmuntra abonnenterna till ett hållbart och resurssnålt användande 
av allmänna VA-tjänster. 

Verksamhetsområde för vatten och avlopp ska inrättas där det finns behov av detta 
ur hälso- eller miljösynpunkt. VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i utbyggnads-
planen för kommunalt VA. Prioriteringen i utbyggnadsplanen ska utgå från följande 
parametrar; 

• bebyggelsestorlek
• bebyggelsetäthet
• påverkan på yt- och grundvatten 
• förväntad samhällsutveckling
• förutsättningar för enskilda lösningar
• genomförbarhet (tekniskt och ekonomiskt)

Vatten- och avloppsnätets kapacitet och leveranssäkerhet ska vara långsiktigt säker-
ställd genom att:

• Förnyelse sker på ett ekonomiskt hållbart sätt. Genom läcksökning, områdesfilm-
ning, analys av driftstörningar och aktuell underhållsplan kan förnyelse ske av de 
ledningssträckor som har störst behov. 

• Översvämningsrisker identifieras och åtgärder utreds. 
• Rundmatning eftersträvas i hela vattenledningsnätet för att förbättra leveranssäkerheten. 
• Krisberedskapen är aktuell med uppdaterad krisberedskapsplan och regelbundna 

krisövningar. 
• Kapacitetsförstärkande åtgärder utförs i takt med kommunens planerade tillväxt.
• Tillskottsvatten till spillvattennätet minskas genom identifiering och åtgärdande 

av källor. 
• Spridning av oönskade ämnen som kemikalier, läkemedel och microplaster ska 

förebyggas. 

Enskild VA-försörjning
Tillsynsverksamheten ska sträva mot att prioritera de åtgärder som är mest effektiva 
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Tillsynen av enskilda avlopp ska ske enligt en 
plan som miljöavdelningen upprätthåller. 

Områden som bedöms ha hög skyddsnivå ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt ska prio-
riteras. 

Vattenskyddsområden bör inrättas för större enskilda vattentäkter.
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Mindre bebyggelsegrupper eller fastigheter, där kommunen inte är skyldig att ordna 
kommunalt vatten och avlopp, kan efter prövning och beslut av kommunen eventuellt 
få möjlighet att ansluta en gemensamhetsanläggning till den allmänna VA-anläggningen.

Dagvatten
Förvaltningsövergripande samarbete kring dagvatten i planprocessen ska bibehållas 
och fördjupas. Gemensamma riktlinjer och gemensam arbetsprocess ska utvecklas. 

Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara en utgångspunkt för 
kommunens fysiska planering.

Målsättningen vid ändrad markanvändning (till exempel vid exploatering) är att dag-
vattenhanteringen ska bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten, samti-
digt som kvantiteten på dagvatten från området inte ska öka. Dagvattenhanteringen 
ska vara klimatanpassad, robust samt vara en resurs för kommunen genom att bidra 
till attraktiva och funktionella stadsmiljöer. 

Tillsyn ska bedrivas på dagvattenhantering både inom och utanför kommunens verk-
samhetsområde.
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med 
13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen 
med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda 
kommunikationer får invånarna det bästa av två världar, 
storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig 
historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling 
för alla intressen och åldrar.
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

 

Bakgrund till VA-planen och VA-policyn 

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksamhetsområden för 

allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också dokumentet en plan 

för allmän VA-anläggning, en plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. VA-

planens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras också. 

VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-planarbetet 

både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning. 

Hur synpunkterna har samlats in 

Förslaget till VA-plan och VA-policy har funnits tillgängligt på kommunens hemsida från 19 januari 

2018. Det har varit möjligt att lämna förslag till justeringar fram till den 2 mars 2018.  

Tre informationsmöten anordnades i februari. Ett möte i Kungsängen, ett i Bro och ett i Håbo-Tibble. 

Mötena inleddes med en presentation av planen och policyn följt av en frågestund. Det var också 

möjligt att ställa frågor direkt till kommunens representanter i ett mingel efteråt.  
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till VA-plan och VA-policy har 39 yttranden inkommit i ärendet.  

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

 

Statliga myndigheter  

1. Länsstyrelsen i Stockholms län inkom den 23 februari 2018 

Kommunala nämnder  

2.  Kommunstyrelsen inkom den 16 mars 2018 

Övriga remissinstanser  

3. Upplands-Väsby kommun inkom den 25 januari 2018 

4. Järfälla kommun inkom den 9 februari 2018 

5. Enköpings kommun inkom den 12 mars 2018 

6. Trafikverket inkom den 16 februari 2018 

7. Käppalaförbundet inkom den 26 februari 2018 

8. Brandkåren Attunda inkom den 12 mars 2018 

Privatpersoner  

9-31 Jörgen Elovsson, Carina Westman, Andreas 

Vilsmyr, Karolina Conrad, Daniel Johansson, Lars 

Hållbus, Håkan Järlsäter, Thomas Andersson, 

Paulina Bäfverfeldt, Ann-Louise Kivisalu, Mats 

Andersson, Debby Elovsson, Birgitta Edström, 

Lars-Erik Thun, Pierre Vahlberg, Andreas 

Caspersson, Christin Kivisalu, Anders Alm, Marie 

Hyllander, Linda Thun, My Thun, Stella Thun, 

Birgitta Gyllbäck, Per-Åke Ljungqvist, Johan 

Bäfverfeldt. 

inkom den 22 februari 2018  

till den 3 mars 2018 

32 Maria Hagström Blomqvist inkom den 26 februari 2018 

33 Kerstin Nyberg, Patrik Nyberg, Camilla Liljeblad inkom den 2 mars 2018 

34 Espen Liberg inkom den 28 februari 2018 

35 Roni Ahlqvist inkom den 28 februari 2018 

36 Magnus Andersson inkom den 28 februari 2018 

37 Roger och Christina Nordlander inkom den 28 februari 2018 

38 Orvokki Knuutinen inkom den 28 februari 2018 

39 Marcus Bonow inkom den 1 mars 2018 
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

Inkomna yttranden med kommentarer 

I det följande kommenteras inkomna synpunkter på förslag VA-plan. Synpunkter som inte innebär 

särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. 

Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen av 

respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I 

omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas VA-enhetens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län   inkom den 23 februari 2018 

Länsstyrelsen ser positivt på förslagen som generellt anger tydliga prioriteringar för kommunens 

inriktning både för allmän och enskild vattenförsörjning och avloppshantering (VA). Länstyrelen delar 

i huvudsak bedömningen kring vilka frågor som är viktiga att arbeta vidare med och välkomnar att 

behovet av fördjupad planering för dagvattenhantering och översvämningsrisker samt förstärkning, 

förnyelse och underhåll av den befintliga allmänna VA-anläggningen har lyfts. Länsstyrelsen önskar 

en tydligare tidplan i plan för allmän VA-anläggning. 

Den kommande regionala vattenförsörjningsplanen beaktas på ett bra sätt i VA-planen. 

Det övergripande målet i VA-policyn är bra men bra men kan vässas ytterligare ”…bidrar till att sjöar 

och vattendrag inte försämras och når god ekologisk status”. 

Länsstyrelsen tycker att området resurshushållning kan utvecklas i VA-planen.  

Kvalitet och kvantitet på dricksvattnet bör lyftas fram i prioriteringen i VA-utbyggnadsplanen.  

Målet om att inte öka kvantiteten dagvatten vid ändrad markanvändning är inte tillräckligt sett till 

flöden eller för att inte försämra kvaliteten på dagvattnet.  

Länsstyrelsen påpekar att Bygg- och miljönämnden även ansvarar för tillsyn av enskilda brunnar som 

inte omfattas av livsmedelslagens bestämmelser. 9 kap. 10 § miljöbalken stadgar att anläggningar för 

grundvattentäkter ska inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer. Här ges också möjlighet för kommunen att föreskriva om tillstånds- eller anmälningsplikt 

i vissa områden om det behövs.  

Länsstyrelsen har några mindre synpunkter gällande förtydliganden i texter om dagvatten.  

Länsstyrelsen välkomnar kommunens avsikt att arbeta mot tillskottsvatten.  

Länsstyrelsen delar huvudsakligen inriktningen i planen för enskild anläggning och bedömning att det 

behövs mer kunskap om grundvatten. Länsstyrelsen noterar att områdena norr om Lejondalssjön och 

runt Håbo-Tibble kyrkby fortsatt är med i utbyggnadsplanen för VA för de kommande åren. I 

Länsstyrelsens granskningsyttrande över Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP) påpekade vi 

svårigheterna med att dra VA-ledningar inom detta område med hänvisning till Riksintresse för 

totalförsvaret, Kungsängens övnings- och skjutfält. Kommunen anger att en dialog med 

försvarsmakten har skett inom ramen för FÖP:en angående detta och vi förutsätter därför att en sådan 

dialog fortsätter inom ramen för VA-planen så att utbyggnaden av VA-ledningar inte kommer att 

skada Riksintresset. 

Kommentar 
Det beskrivs kortfattat i VA-planen att tidplan och resurser för plan för allmän anläggning tas fram 

löpande i samband med årlig verksamhetsplanering.  

Justering i VA-policyn att sjöar och vattendrag inte ska försämras har arbetats in.  

Resurshushållning berörs i VA-planen i och i nuläget anser kommunen att det är i tillräcklig 

omfattning.  
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

Kommunens kännedom om dricksvattnets kvalitet och kvantitet i de enskilda anläggningarna är 

bristfälliga och har därför varit svår att ta hänsyn till i arbetet med VA-utbyggnadsplanen. Det har nu 

tydliggjorts i VA-planen hur frågan hanteras.  

Synpunkter gällande dagvatten har arbetats in i planen.  

Text gällande tillsyn på enskilda brunnar har lagts till i planen.  

Försvaret har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till VA-plan men har inte inkommit 

med något yttrande.  

Kommunala nämnder 

2. Kommunstyrelsen    inkom den 16 mars 2018 

1. Kommunstyrelsen avvaktar inkomna synpunkter, inför eget svar.  

2. Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på medellång sikt, ca år 2020 – 

2028. Med hänsyn till att VA-planen kan ses som en genomförandeplan till den av 

kommunfullmäktige 2017 antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör tidplaner och 

prioriteringar om möjligt preciseras. För ett antal av dessa områden är beskedet annars samma som för 

tio år sedan, d v s att en utbyggnad skall ske inom en tioårsperiod.  

Kommentar 

VA-planen är inte en genomförandeplan till fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016. VA-planen 

är ett strategiskt dokument som berör allmänt och enskilt avlopp i hela kommunen, innanför och 

utanför verksamhetsområdet. 

Bygg- och Miljönämnden 

Miljöavdelningen har lämnat ett förslag till yttrande. Justerat protokoll från Bygg- och Miljönämndens 

sammanträde i mars saknas än så länge. Mindre ändringar är inarbetade i VA-planen i enlighet med 

Miljöavdelningens förslag till ändringar. 

Övriga remissinstanser 

3. Upplands-Väsby kommun   inkom den 25 januari 2018 

Upplands Väsby kommun avstår från att yttra sig över remiss av VA-plan 

 

4. Järfälla kommun    inkom den 9 februari 2018 

Järfälla kommun har i huvudsak inget att erinra mot förslaget. Tvärtom är det positivt att Upplands-

Bro utreder insatser som kan minska riskerna knutna till ledningarna som transporterar kommunens 

spillvatten.  

 

5. Enköpings kommun    inkom den 12 mars 2018 

Enköpings kommun avstår från att yttra sig över remissen men ser underlaget som intressant inför 

kommande arbete med att revidera kommunens egna VA-plan  

 

6. Trafikverket     inkom den 16 februari 2018 

Trafikverket ser positivt på att kommunen tar fram en VA-plan. Några statliga vägar berörs och 

tillstånd ska sökas hos Trafikverket om ledningar avses läggas ner inom statligt vägområde.  

VA-utbyggnad skulle kunna kombinera en utbyggnad av gång/cykelnät. Utpekade behov finns bl a i 

ÅVS för väg 263 upprättad av Trafikverket i samverkan med bl a Upplands-Bro kommun. 
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

7. Käppalaförbundet    inkom den 26 februari 2018 

Käppalaförbundet önskar lägga till en text om att minska spridning av oönskade ämnen i VA-policyn 

samt en punkt om uppströmsarbetets bidrag till bättre slamkvalitet under VA-planens 

miljökonsekvenser.  Käppalaförbundet ser positivt på att uppströmsarbete lyfts i VA-planen och vill ta 

del av en handlingsplan. De ser också positivt på arbetet med förnyelseplan.   

Kommentar 

De önskade förtydligandena kring uppströmsarbetet har arbetats in i planen.  

8. Brandkåren Attunda    inkom den 12 mars 2018 

Brandkåren Attunda ser positivt till att planen lyfter fram vikten av utveckling av samarbetet inom 

kommunen i frågor som rör dagvatten och översvämning och ställer sig därför positiv till att delta i 

ytterligare samarbete. 

Brandkåren Attunda ser positivt till att kommunen planerar att utöka systemet med vattenkiosker 

Privatpersoner  

9-31. Jörgen Elovsson, Carina Westman, Andreas Vilsmyr, Karolina Conrad, Daniel Johansson, 

Lars Hållbus, Håkan Järlsäter, Thomas Andersson, Paulina Bäfverfeldt, Ann-Louise Kivisalu, 

Mats Andersson, Debby Elovsson, Birgitta Edström, Lars-Erik Thun, Pierre Vahlberg, Andreas 

Caspersson, Christin Kivisalu, Anders Alm, Marie Hyllander, Linda Thun, My Thun, Stella 

Thun, Birgitta Gyllbäck, Per-Åke Ljungqvist, Johan Bäfverfeldt. 

22 ärenden med likadan text har skickats in till kommunen. Presenterat i sin helhet: 

 

Begäran om omprövning av Upplands-Bro Kommuns förslag till VA-plan  

Upplands-Bro kommun presenterade i Tibblegården den 13/2 förslag till VA-plan med anledning av 

Norrvattens nya dragning av VA för anslutning till Sigtuna via bl.a. Håbo-Tibble. I planen graderades 

olika geografiska områden utifrån ett bedömt behov av att ansluta sig till kommunalt VA med paragraf 

6 i Vattentjänstlagen avseende hälsa och miljö som grund. I förslaget till VA-plan angavs att boende i 

Håbo-Tibble kyrkby hade "stort behov" av att ansluta sig till Kommunalt VA.  

Merparten av hushållen i Håbo-Tibble kyrkby är via samfällighet anslutna till ett enskilt VA-verk 

vilket godkänts under kommunens tillsyn och som över tid uppfyller samtliga krav avseende hälsa och 

miljö. En övervägande majoritet av fastigheterna i området disponerar samma anläggning och där 

föreligger i dagsläget ingen risk för förtätning med överförd kontaminering mellan närliggande avlopp 

och dricksvattenbrunnar som följd. Detta sammantaget med att VA-verket nyligen renoverats för att 

under lång tid framöver (bedömt 40 år) kunna säkerställa fortsatt uppfyllande av gällande regelkrav 

avseende vattenkvalitet och miljö, så motsäger vi/jag härmed oss kommunens bedömning i förslaget 

till VA-plan, att Håbo-Tibble kyrkby skulle kunna anses ha ett "stort behov" av att ansluta sig till 

kommunalt VA. Detta så länge som Kommunen inte påvisar att brister eller risker enligt paragraf 6 i 

Vattentjänstlagen faktiskt föreligger i Håbo-Tibble Kyrkby.  

Däremot kan där finnas andra behov, utanför paragraf 6 i Vattentjänstlagen, för medlemmar i Håbo-

Tibble Kyrkby VA-förening att ansluta sig till kommunalt VA. Men en sådan anslutning förutsätts då 

föregås av förhandlingar mellan medlemmarna i Håbo-Tibble VA-förening och Upplands-Bro 

kommun avseende både tekniska och finansiella lösningar. 

Kommentar 

 

32. Maria Hagström Blomqvist   inkom den 26 februari 2018 

 
 ”Bred förankring, transparenta, förutsägbara och hållbara beslut” – ur kommunens 

Vision och mål för Landsbygdsplanen, Plandokument 2017-05-12 
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

 
Kommunens hantering av förslaget  

Kommunen har på ett anmärkningsvärt sätt brustit i information och transparens 

gällande VA planen.  

Inbjudan till kommunens informationsmöten har inte utlyst på ett korrekt sätt utan har 

endast gått ut till ett fåtal berörda fastighetsägare, med berörda menas här de som 

ligger i områden som enligt förslaget ska tvångsanslutas till kommunalt VA, alternativt 

att man av en slump råkat se tid för informationsmötet på rätt flik på kommunens 

hemsida mellan den 19 januari och fram till respektive möte.  

 

Den för berörda fastighetsägare så viktiga frågan om kostnader och finansiering 

behandlas påfallande nonchalant. Kommunen har dels underlåtit att informera om 

ekonomiska konsekvenser av den föreslagna VA-planen dels muntligen vid 

informationsmötet framfört osanna uppgifter och snarare förmedlat ”glädjekalkyler” 

bland annat utan moms och utan att redovisa samtliga avgifter och taxor.  

 

Med tanke på de stora kostnader en anslutning innebär för den enskilde är det ett högst 

anmärkningsvärt förfarande att kommunen avstått från att ge korrekt information. 

Självklart genomförs inte ett så stort projekt utan att ha underlag för budget och 

finansieringsplan och självklart är de berörda fastighetsägarnas finansiering en viktig 

del i den planen och då ska den också redovisas.  

 

Den information som föredrogs på informationsmötet i Håbo-Tibble 2018-02-13 finns 

bara delvis att tillgå på kommunens hemsida och de berörda fastighetsägare som inte 

har fått en inbjudan har inte tillgång till, som exempel, dragningen av VA-ledningen då 

dragningen inte ligger med i Förslag till VA-plan 2018 och har ändrats mot vad som 

tidigare presenterats.  

 

Sammanfattningsvis är hanteringen inte i alls linje med kommunens vision och mål. Det 

är så pass dåligt skött att det inte går att undvika tanken att bristen på information och 

transperenas är ett medvetet val och inte ett misstag från kommunens sida.  

 

Vattenfrågan i Håbo-Tibble  

Den 4 oktober 2016 hade kommunen och Livgardet ett gemensamt informationsmöte där 

två saker togs upp.  

Det ena var frågan om kommunalt VA. Innan mötet har kommunen ställt ut material 

och plan på biblioteket i Bro, kommunhuset och hemsidan. Den föreslagna dragningen 

av vattenledningen var runt byn och Håbo-Tibble med flera fastigheter låg enligt planen 

inte i ett riskområde och var inte aktuella för kommunalt VA.  

 

Den andra frågan var Livgardet som presenterade sin utvidgade bullerzon. Den innebär 

i praktiken att det inte finns utrymme för byggandet att fler bostäder i området.  

 

Det är påfallande märkligt att för ett område där det i oktober 2016 inte fanns miljö och 

hälsoskäl för utbyggnad av VA och med rådande byggförbud, dvs inga nya hushåll 

kommer att tillkomma, plötsligt i februari 2018 åberopa § 6 i Vattentjänstlagen och ange 

just miljö och hälsoskäl samt ”stort behov” att ansluta samtliga 89 fastigheter i byn.  

 

Kommunen måste konkretisera varför och på vilket sätt situationen ska ha ändrats så 

radikalt på ett och ett halvt år och påvisa de miljö och hälsoskäl som åberopas för 
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

tillämpandet av § 6, Vattentjänstlagen. I ”Förslag för VA-plan 2018” eller på 

informationsmötet framförs inga sådana skäl.  

 

”Förslag för VA-plan 2018” och ”Förslag till VA-policy”  

Det man kan säga generellt om Förslaget till VA-plan 2018 är att frånvaron av relevanta 

fakta och kvantifierbara data avseende vattenrisker förvånar.  

 

Förslaget innehåller en hel del svepande påståenden utan referens och färgglada bilder 

men vid närmare genomläsning säger innehållet inte så mycket vare sig om vattenrisker 

och inte alls varför vissa områden som tex Håbo-Tibble anges ha ”stort behov”.  

 

Man förmodar, tror och antar och erkänner att man inte vet och inte har resurser att 

reda på hur det är. Det är faktiskt omöjligt att utläsa grad av vattenrisker och behov 

utifrån det underlaget. Det enda i planen som anges konkret är saker som antalet 

hushåll per område.  

 

Det sammanlagda intrycket är att det snarare är en inventering av hushåll och hur man 

ska dra ledningen för att ansluta så många fastigheter som möjligt. Det vill säga att så 

många hushåll som möjligt ingår i finansieringen av vattenledningen.  

 

Under syfte i ”Förslag till VA plan 2018” förekommer inte heller miljö och hälsa utan 

främst att man på olika sätt ska underlätta kommunens arbete.  

 

I ”Förslag till VA-policy” talar man om hållbar vattenförsörjning och säkerställa 

invånarnas krav på god vattenkvalité men också att VA ska inrättas där det finns behov 

ur hälso- och miljösynpunkt. 

 

Då man i förslaget inte har påvisat detta behov i Håbo-Tibble går kommunen emot sin 

egen policy redan på förslagsstadiet.  

 

I policyn anges också vikten att samverka med Norrvatten och Käppala på ett bättre 

sätt. Här måste kommunen vara transparent om det är det omdiskuterade slamlagret 

och spridandet av gödsel därifrån som är det verkliga skälet för kommunalt VA dvs om 

det finns privatekonomiska intressen i kommunalt VA eller andra liknande skäl eller 

planerad exploatering, industriell eller annan som inte syns i den information som 

hittills har presenterats för kommuninvånare och berörda fastighetsägare.  

 

Med bakgrund av det som framgår i redogörelsen ovan med det stora bristerna i 

kommunens hantering, informationen till kommuninvånarna, underlaget för beslut 

samt att något behov inte är påvisat motsäger jag mig härmed kommunens förslag till 

VA-plan och hävdar att § 6 i Vattentjänstlagen inte är tillämpbar på den enhet med 

fastigheter som i förlaget kallas Håbo-Tibble. 

33. Kerstin Nyberg, Patrik Nyberg, Camilla Liljeblad   inkom den 2 mars 2018 

Personerna är positiva till att Håbo-Tibble ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA) men 

anser att det är viktigt att en del frågor hanteras i samsyn mellan kommunen och styrelsen. De önskar 

en tydlighet kring hur befintlig gemensam anläggning ska hanteras i samband med anslutning till 

kommunalt VA. De anser att fastigheterna inte ska kunna tvångsanslutas till kommunalt VA och att 

frågan om anslutningsavgift måste redas ut. De vill också att det ska tydliggöras hur den ekonomiska 

situationen förändras för fastighetsägaren sett till övriga punkter.  
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

Kommentar 

En dialog kommer att hållas mellan kommunen och styrelsen.  

34. Espen Liberg      inkom den 28 februari 2018 

Personen är positiv till anslutning av kommunalt vatten och avlopp i Eriksberg och önskar påskynda 

anslutning. 

 

35. Roni Ahlqvist      inkom den 28 februari 2018 

Personen önskar att området Eriksberg/Raskeboda ska anslutas till kommunalt VA nu för att skydda 

Örnässjön och Lillsjön. 

 

36. Magnus Andersson     inkom den 28 februari 2018 

Personen önskar att Murartorp ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i samband med 

anslutningen av Eriksberg. 

Kommentar 

De områdeslinjer som presenteras i planen är ungefärligt angivna och inte representativa för vilka 

fastigheter som kommer att anslutas.   

37. Roger och Christina Nordlander  inkom den 28 februari 2018 

Personerna önskar att anslutning av Eriksberg till kommunalt vatten och avlopp ska påbörjas år 2020 

och att Eriksberg ska detaljplaneläggas i samband med det. 

 

38. Orvokki Knuutinen    inkom den 28 februari 2018 

Personen tillsammans med många andra skulle vilja ha vatten till Ängsudden tidigare än vad som 

anges i planen (2028-2035). Analysrapport från enskild brunn som visar på bristande vattenkvalitet är 

bifogat.  

Kommentar 

Med anledning av dålig dricksvattenkvalitet och att detaljplanearbete pågår i närheten har området 

Ändsudden flyttats till den grupp av områden som ska anslutas under perioden 2020-2028.  

39. Marcus Bonow     inkom den 1 mars 2018 

Personen har lämnat information om att kvaliteten på vattnet i de enskilda brunnarna i området 

Ängsuden är dåligt. Analysrapport från en brunn har bifogats. En webbenkät har genomförts som visar 

att flera av de boende önskar ansluta till kommunalt vatten och avlopp tidigare än vad planen angett 

(2028-2035).  

Kommentar 

Med anledning av dålig dricksvattenkvalitet och att detaljplanearbete pågår i närheten har området 

Ändsudden flyttats till den grupp av områden som ska anslutas under perioden 2020-2028. 
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Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy  

Resultat av samrådet 

Ändringar i förslaget 

Följande revideringar har gjorts efter inkomna synpunkter: 

 Området Ängsudden har flyttats till gruppen 2020-2028 (från gruppen 2029-2035) eftersom 

uppgifter om bristfälligt dricksvatten samt pågående detaljplan i närheten har kommit in.  

 Förtydliganden har gjorts kring hur enskilt dricksvattens kvalitet och kvalitet samt bristen på 

kunskap inom området har spelat in i VA-utbyggnadsplanen.  

 Större hänsyn till dagvatten har tagits. 

 Förtydligande har gjorts kring den grupp som högst prioriterad. VA-utbyggnad för den 

gruppen ska starta senast år 2020.  

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.  

 

 

 

Underlagsmaterial 

Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunen. 

 

Upprättad den 16 mars 2018 av 

VA-enheten 

 

Henrik Kristensson   Sarah Nilsson  

VA-chef                VA-ingenjör 
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§ 25 Förslag till VA-plan 
 Dnr TN 18/0037 

Beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till 

VA-plan och VA-policy 

 

2 Tekniska nämnden ger - under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

förslag till VA-plan och VA-policy - Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att 

- Tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av 

möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av 

fastigheter längs med huvudledningarna 

- Ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden 

 

3 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

fördjupad dagvattenplan 

 

4 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät 

______________ 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till VA-plan och VA-

policy. Förslaget omfattar all VA-verksamhet i hela kommunen och består av 

flera delar, VA-översikt, utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen 

och plan för enskilt VA. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018 

 Förslag till VA-plan 

 Förslag till VA-policy 

 Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till 

VA-plan och VA-policy 

 

2 Tekniska nämnden ger - under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

förslag till VA-plan och VA-policy - Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att 
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- Tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av 

möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av 

fastigheter längs med huvudledningarna 

- Ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden 

3 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

fördjupad dagvattenplan 

4 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingemar Hägg (L) föreslår 

Tekniska nämnden beslutar att 

i Återremittera förslag till VA-plan och VA-policy för att 

komplettera och tydliggöra dokumenten enligt följande punkter; 

a) VA-utbyggnad och aktuell VA-plan är underställd utvecklingen av 

kommunen och inte tvärtom. Detta behöver tydliggöras i 

beskrivningen av VA-planens mycket tydliga koppling till 

kommunens översiktsplan (ÖP 2010), och särskilt till den 

fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016). 

b) Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på 

medellång sikt, ca år 2020 – 2028. Med hänsyn till att VA-planen 

kan ses som en genomförandeplan till den av kommunfullmäktige 

2017 antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör 

tidplaner och prioriteringar preciseras. För ett antal av dessa 

områden är beskedet annars samma som för tio år sedan, d v s att 

en utbyggnad skall ske inom en tioårsperiod. 

c) I Plan för enskilt VA bör tydliggöras att bebyggelseutveckling och 

exploatering kan ske genom alternativa VA-lösningar, som 

anslutning till kommunens VA-nät, gemensamhetsanläggning eller 

godkänd enskild anläggning. Kommunen ska inte förhindra en 

exploatering utifrån bedömningar av om en bebyggelse kan 

medföra skyldighet för kommunen att ordna allmän VA. 

ii Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till hur kommunens 

anslutningsavgift, med beaktande av kommunallagens 

likställighetsprincip, kan justeras med hänsyn till följande. Genom 

antagandet av Fördjupad översiktsplan för landsbygden har 

klarlagts att för ett antal områden inom Försvarsmaktens s k 

påverkansområde kommer som regel inte avstyckningar att vara 

möjliga, även i de fall fastigheternas storlek normalt skulle medge 

det. 

iii Uppdra till förvaltningen att snarast ta fram tydliga förutsättningar 

för beredning och prövning av möjligheter till anslutning för 

enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med 
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huvudledningarna. Fastigheter som inte ingår i områden som 

klassas som §6-områden och som därmed faller utanför kommunens 

ansvar bör ändå ges möjlighet att ansluta mot det allmänna nätet 

genom avtal. För fastigheter längs den huvudledning som nu är 

under byggnad är det angeläget att ett sådant erbjudande snarast kan 

kommuniceras. 

iv Uppdra till förvaltningen att under förutsättning av VA-planens 

antagande påbörja arbetet med en fördjupad dagvattenplan och en 

detaljerad förnyelse- och underhållsplan. 

v Uppdra till förvaltningen att till kommande sammanträde informera 

nämnden om dialogen mellan Håbo-Tibble Kyrkby VA-förening 

och Upplands-Bro kommun om en anslutning till kommunalt VA. 

Yrkanden 

Catharina Andersson (S) yrkar avslag till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Leif Janson (S) yrkar avslag till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

varandra. Hon finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som vill bifalla kontorets förslagtill 

beslut röstar ”Ja” och de som vill befalla Ingemar Häggs (L) förslag till beslut 

röstar ”Nej”. Vid voteringen lämnas 5 Ja-röster och 4 Nej-röster. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 

Leif Janson (S) X  

Tilman D Thulesius (MP) X  

Daniele Spagnolo (KD) X  

Lars Malmström (C) X  

Marcus Sköld (M)  X 

Lisbet Waern (M)  X 

Ingemar Hägg (L)  X 

Katarina Olofsson (SD)  X 

Catharina Andersson (S) X  
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Reservationer 

Ingemar Hägg (L), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Katarina 

Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för Ingemar Häggs (L) förslag till 

beslut. 

Protokollsanteckning 

Catharina Andersson (S), Tilman D Thulesius (MP), Leif Janson (S), Daniele 

Spagnolo (KD), och Lars Malmström (C) tillåts lämna följande 

protokollsanteckning 

”Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och 

avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet 

för människors hälsa eller miljön. 
Kommunen har ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i områden med 

samlad bebyggelse på landsbygden där det finns ett behov. Ett viktigt fokus för 

VA-planeringen är att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer 

lagstiftningen och tar det ansvar för VA-försörjningen som åligger kommunen. 

VA-utbyggnaden är underställd de krav som lagen om vattentjänster ställer. 

Kommunens skyldighet att ordna allmän VA-anläggning styrs av detta men 

beaktar i hög grad även kommunens utveckling i de områden som framgår av 

FÖP landsbygden. VA-planen och FÖP för landsbygden har arbetats fram 

parallellt med varandra.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-05-16 KS 18/0193  

Kommunfullmäktige 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av reglemente för pensionärsrådet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 

pensionärsrådets reglemente enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta det reviderade 

reglementet för pensionärsrådet enligt kontorets förslag. Förslag till nytt 

reglemente för pensionärsrådet har arbetat fram under kommunala 

pensionärsrådets möten. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson 

Kommundirektör 
 

 

 Andrea Andersson 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Förslag till nytt reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

2. Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunala pensionärsrådet 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr 2018:1 

Ersätter 3.13 U01 

Gäller 

fr.o.m. 

 
2018-XX-XX 

REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET 

Antagna av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XX 

§ 1  Rådets övergripande syfte 

Rådet är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för 

pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder 

§ 2 Syfte 

Vidare är syftet med rådet att: 

1. Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 

2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/utförare 

3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering 

4. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser 

5. Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg utvecklats 

7. Vara införstått med de kriterier som vid var tid tillämpas vid bedömningen av olika former av stöd till 

äldre 

8. Pensionärsorganisationerna delger kommunen relevant information om sitt arbete. 

§ 3  Rådets verksamhet 

Föra dialog om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 

pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan 

påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges större delaktighet i samhällets 

insatser. 

Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera 

om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god 

livskvalitet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor 

som berör pensionärer, samt så delger pensionärsorganisationerna kommunen relevant information om sitt 

arbete.  

Rådes ska även ges tillfälle att göra studiebesök under förutsättning att form och omfattning anpassas efter 

verksamheten. 
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§ 4  Rådets sammansättning 

1. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller den nämnd som 

styrelsen beslutar. 

2. Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom 

kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet. 

3. En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i rådet och kallas till alla 

sammanträden. Representant för annan pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det 

kommunala pensionärsrådet. 

4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet utser inom sig ledamot och ersättare till 

rådet och anmäler dessa representanter så snart som möjligt till kommunen. 

5. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet varav minst en ska vara 

ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot i socialnämnden. 

§ 5  Organisation och arbetsformer 

Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är socialnämndens ordförande. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till 

kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller 

minst hälften av rådets ledamöter begär detta. Vid behov, så som vid större upphandlingar eller projekt, 

kan särskilda referensgrupper utses. 

Kommunen ansvarar för att skicka skriftlig kallelse jämte föredragningslista till rådets ledamöter och 

ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde.  

Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden skall ha inkommit senast 21 

dagar före rådets sammanträde. Ärenden och frågor som kommer upp efter denna tidpunkt tas upp under 

punkten ”Övriga frågor” på sammanträdet. 

Kommunen ansvarar för att det vid sammanträden förs mötesanteckningar. Senast en vecka efter 

sammanträdet skickas mötesanteckningarna ut för eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna 

eller ersättarna via mail till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha inkommit 

inom en vecka efter utskick via mail till kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Om en ledamot inte har 

möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690 00 för att meddela om man 

har synpunkter eller inte.  

Mötesanteckningarna delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda nämnder och styrelser senast 

21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras även på kommunens webbplats. 

 

§ 6  Ekonomi 

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare uppbär inte kommunala arvoden. Däremot bekostar 

kommunen resekostnader och andra kostnader för rådets verksamhet. 

§ 7 Ändringar 

Ändringar av detta reglemente kan föreslås av pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och 

socialnämnden. 

§ 8 Fastställan 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen. 



 

1(3) 

  Nr 3.13  U02 

 Ersätter 3.13  U01 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gäller  

fr.o.m. 

 

2001-06-01 

 

REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET 
Antagna av kommunfullmäktige 2001-05-14, § 53 

 

Rådets syfte 

§ 1 

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrä-
dare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder 

§ 2 

Syfte 

att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 

att rådet skall medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare 

att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetspla-
nering 

att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser 

att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna 

att  rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Rådets verksamhet 

§ 3 

Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsin-
satsernas utformning och organisation som berör pensionärerna, och därmed inhämta 
synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet större 
delaktighet i samhällets insatser. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall 
kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som be-
rör pensionärer. 

Rådets sammansättning 

§ 4 

1. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller den 
nämnd som styrelsen beslutar 
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2. Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver organiserad verk-
samhet inom kommunen skall efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rå-
det 

3. En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i rådet och 
kallas till alla sammanträden. Representant för annan pensionärsförening kan efter be-
slut i rådet adjungeras till det kommunala pensionärsrådet 

4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet skall före den 1 november 
det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare 

5. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrå-
det varav minst en skall vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot i soci-
alnämnden 

Organisation och arbetsformer 

§ 5 

Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör företrä-
desvis utses bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna från pensionärsor-
ganisationerna. 

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde skall hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde skall hållas om rådets 
ordförande, vice ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär detta. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare sen-
ast 14 dagar före rådets sammanträde. 

Förslag till ärenden som skall behandlas på rådets sammanträden jämte handlingar och 
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare in-
formation och behandling underlättas. 

Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ledamot från pensionärsorganisationer-
na. Protokollsutdrag tillställs de nämnder och styrelser som är berörda av protokollinta-
garna beslut. Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet senast 14 
dagar efter varje sammanträde. 

Ekonomi 

§ 6 

Rådets ledamöter uppbär inte kommunala arvoden. Däremot bestrider kommunen rese-
kostnader och andra kostnader för rådets verksamhet. 

Ändringar 

§ 7 

Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, kommun-
styrelsen och socialnämnden. 

313U02 Kpr 
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Fastställan 

§ 8 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige 

_____ 

313U02 Kpr 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Roger Sundholm 

Ekonomichef 

Ekonomistaben 

   

Roger.Sundholm@upplands-bro.se 

2018-05-18 KS 18/0191  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Delårsrapport januari-april 2018 med 
helårsprognos 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Delårsbokslut för perioden januari till april 2018 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 12,9 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat överskott på 37,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom 

Utbildningsnämnden som visar ett underskott med 2 mnkr samt Bygg- och 

miljönämnden 1,9 mnkr. 

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 31,4 

mnkr. Det är 29,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2018 

Ärendet 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst 

en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets 

början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta 

en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden 

januari till augusti. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första 

fyra månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över 

nämndernas resultat och helårsprognos. 

Kommunens resultat för perioden uppgår till 12,9 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat överskott på 37,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom 

Utbildningsnämnden som visar ett underskott med 2 mnkr och Bygg- och 

miljönämnden ett underskott med 1,9 mnkr 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-05-18 KS 18/0191 

 
 

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 31,4 

mkr. Det är 29,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2 mnkr. Den 

senaste prognosen för skatter och statsbidrag visar 13,8 mnkr sämre utfall än 

budgeterat. Intäkterna för tomträttsförsäljningen beräknas bli enligt budget. 

Utdelningen från Kommuninvest blir 3 mnkr högre än budgeterat. Totalt 

beräknas Kommunstyrelsen redovisa ett överskott med 55,4 mnkr till följd av 

markförsäljning inom exploateringsverksamheten. Bygg- och miljönämnden 

beräknar göra ett underskott med 2,4 mnkr. Tekniska nämnden beräknas 

redovisa ett underskott på 2,8 mnkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett 

överskott på 1 mnkr jämfört med budget. Utbildningsnämnden prognostiserar 

den största avvikelsen med ett underskott på 9,7 mnkr. 

Förvaltningarna har även sammanställt investeringsprognoser för respektive 

nämnd för 2017. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen 

för Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas redovisa ett överskott på 0,3 

mnkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos med ett överskott på 20,4 

mnkr vilket är 3,3 mnkr sämre än budgeterat resultat. Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB lämnar en helårsprognos som är 0,1 mnkr bättre än 

budgeterat resultat. 

Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB ligger i nivå med budgeterat 

resultat. Kommunen äger 51 % av bolaget. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.  

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Verksamhetsrapport april 2018 för Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Upplands-Bro Kommunföretag AB 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

 Österhöjdens Garage AB 

 Revisorerna 



 

 

  

 

 

 

 

 

Verksamhetsrapport april 
2018 för Upplands-Bro 
kommun 
2018-05-18 

 

Tertial 1 2018 

 
  



 

Verksamhetsrapport april 2018 2(61) 
 

 

Innehållsförteckning 
1 Förvaltningsberättelse ......................................................................................... 3 

1.1 Delårsbokslut per april .............................................................................................. 3 

1.2 Helårsprognos ........................................................................................................... 8 

1.3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar ....................................................... 11 

2 Kommunstyrelsen .............................................................................................. 19 

2.1 Inledning ................................................................................................................. 19 

2.2 Ekonomi .................................................................................................................. 23 

3 Bygg- och miljönämnden ................................................................................... 27 

3.1 Inledning ................................................................................................................. 27 

3.2 Ekonomi .................................................................................................................. 29 

4 Kultur- och fritidsnämnden ................................................................................. 31 

4.1 Inledning ................................................................................................................. 31 

4.2 Ekonomi .................................................................................................................. 33 

5 Socialnämnden .................................................................................................. 35 

5.1 Inledning ................................................................................................................. 35 

5.2 Ekonomi .................................................................................................................. 39 

6 Tekniska nämnden ............................................................................................ 46 

6.1 Inledning ................................................................................................................. 46 

6.2 Ekonomi .................................................................................................................. 50 

7 Utbildningsnämnden .......................................................................................... 57 

7.1 Inledning ................................................................................................................. 57 

7.2 Ekonomi .................................................................................................................. 58 

 

  



 

Verksamhetsrapport april 2018 3(61) 
 

 

1 Förvaltningsberättelse 
1.1 Delårsbokslut per april 

1.1.1 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 2018. 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 2017 

1.1.2 Nyckeltal 
  201804 201704 201604 201504 

Folkmängd 30 april (enligt 
kommuninvånarregistret) 28 211 27 103 26 037 25 403 

Kommunalskatt, kr 19 :60 19 :60 19 :60 19:58 

Landstingsskatt, kr 12 :08 12 :08 12 :08 12:10 

Resultat tkr 12 891 32 302 -49 683 

Resultat kr per invånare 456,9 1 191,8 -1,9 27 

Verksamhetens nettokostnad, tkr 484 868 439 651 435 786 406 412 

Verksamhetens nettokostnad kr per invånare 17 187 16 221 16 737 15 999 

Nettokostnadernas andel av skatter och 
utjämning 97,4 100,1 100,2 99,6 

Balansomslutning tkr 1 365 756 1 445 539 1 378 556 1 301 243 

Eget kapital, tkr 748 118 723 405 657 520 655 281 

Eget kapital kr per invånare 26 518 26 690 25 253 25 795 

Soliditet % 54,7 50,0 47,7 50,4 

Nettoinvesteringar, mnkr 4,3 94,0 12,2 11,2 

1.1.3 Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka.  Första kvartalet 2018 ökade 
befolkningen med 517 personer till 28 131 personer. Sedan 1 april 2017 är ökningen 
1 140 (1 019) personer, vilket motsvarar 4,2%. Befolkningsökningen för första kvartalet 
utgörs av ett födelseöverskott på 39 personer och ett positivt flyttningsnetto på 478 
personer. Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till 
flyttningsnettot. 
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1.1.4 Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 12,9 mnkr (32,3 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 12 
mnkr och försäljningsintäkter av tomter med 6,6 mnkr. Inga exploateringsprojekt har 
avslutats under perioden. Kommunen har minskade skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning med 4,5 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget 
på 37,3 mnkr. 

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Finansnettot är noll 
för perioden. 

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2018 uppgår finansieringen till 1 506,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomst- 
och kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I helårsprognos beräknas dessa intäkter 
uppgå till 1 493 mnkr vid årets slut. Det innebär en minskning av de beräknade 
intäkterna med 13,8 mnkr. De minskade intäkterna beror till största del på minskad 
inkomst och kostnadsutjämning med sammanlagt 16,2 mnkr men ökade skatteintäkter 
med 3,1 mnkr. Fastighetsavgiften beräknas minska med 0,7 mnkr. Vid delårsbokslutet 
har 4,6 mnkr i minskade intäkter periodiserats för årets första fyra månader. 

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 97,4 % (100,1 %) per april 2018. 

1.1.5 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 6 414 tkr för årets första fyra månader. 
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Balanskravsutredning

Balanskravsutredning 201804 201712 201612 201512 201412

Resultat enligt resultaträkningen 12 891 44 124 33 534 2 971 - 1 947

Avgår realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgång - 6 602 - 1 077 - 614 - 2 024 - 3 209

Årets resultat efter balanskravsjustering 6 289 43 047 32 921 947 - 5 156

Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR)

Användning av medel från resultatutjämningsreserv
(RUR) 5 156

Uttag från sociala investeringsfonden 126 3 026 2 637 2 043

Insättning till social investeringsfond - 12 000 - 10 000

Balanskravresultat 6 414 34 073 25 558 2 990 -

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

Ackumulerad social investeringsfond 24 168 24 294 15 320 7 957 10 000

Resultatutjämningsreserv

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

I och med att skatteunderlagsutvecklingen för 2017 visar att vi inte befinner oss i en
lågkonjunktur så kommer inte medel från resultatutjämningsreserven att användas.

Social inv esteringsfond

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 investerin garna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.

Hittills i år har 126 tkr använts från fonden. Uttaget från fonden bokförs först vid
årsbokslutet .

1 .1 .6 Ekonomiska mål
Övergripande mål

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommentar

Målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i kommunen lägger grunden för kommunens goda ekonomi.
Grundläggande är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning där varje generation bär sin kostnad. För
att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

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

Kommentar

Årets resultat visar på en överskottsnivå på procent. De senaste fem årens resultat motsvarar 1,8 % i överskottsnivå.
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Reserverade medel ur resultatu tjämningsreserven, 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 2018. Reserven uppgår till 73,7
mnkr.

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

Kommentar

Skattesatsen är oförändrad 2018

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

Kommentar

Kommunen har finansierat sina investeringar med egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen under perioden.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden

Kommentar

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

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

Kommentar

Upplands - Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2018 och för perioden januaril till april har
befolkningen ökat med 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.
Verksa mheterna 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 budget på 18,1 mnkr exklusive försäljning av tomträtter,
exploateringsintäkter och social investeringsfond.

Av verksamheterna så redovisar utbildningsnämnden ett underskott på 2 mnkr och bygg - och miljönämnden ett
underskott på 1,9 mnkr. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar underskott på 2 mnkr.

1 .1 .7 Finansiell ställning och kassaflöde

Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 014,7 mnkr (985,5 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 26,7 mnkr (27,1 mnkr). Det ä r
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.

Likviditet

Kommunens likviditet är god och har ökat med 35,8 mnkr sedan april 2017. Bank - och
kassatillgodohavanden uppgår till 115,4 mnkr (79,6 mnkr) per den sista april.

Kortfristiga lån

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

Kommunens långfristiga lån uppgår till 75 mnkr (220 mnkr). Minskningen beror på att 
145 mnkr tidigare vidareförmedlats till Upplands-Bro Kommunfastigheter men under 
2017 övertagits av bolaget.  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 157,8 mnkr (134,5 mnkr) inklusive löneskatt per sista 
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till 
och med april 10,3 mnkr (9,9 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 13,7 mnkr (12,9 mnkr) för PV-valet inklusive 
löneskatt avsatta i redovisningen. Kostnaden enligt prognosen för 2018 är 40,9 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 1 846,2 mnkr (1 402,6 mnkr). 

Soliditet 

Kommunens balansomslutning är 1 365,8 mnkr (1 445,5 mnkr). Det egna kapitalet 
uppgår till 748,1 mnkr (723,4 mnkr), vilket innebär en soliditet på 54,8 % (50,0 %). 
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 4,3 mnkr (94 mnkr) för årets första 4 månader. 61 mnkr 
av förra årets investeringar avser vattenledning (Sigtunaledningen). Avskrivningarna 
uppgår till 19,7 mnkr (17,9 mnkr). 
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1.1.8 Koncern 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget Upplands-
Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB är 
139 tkr respektive 59 tkr högre än budgeterat resultat. AB Upplands-Brohus lämnar en 
helårsprognos som är 3 316 tkr sämre än budgeterat resultat. 

I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage 
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB ligger i nivå med budgeterat resultat. 

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

 

 

  

1.2 Helårsprognos 
Årets första prognos för helåret 2018 indikerar ett helårsresultat på 31,4 mnkr. Det är 
29,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2 mnkr exklusive social 
investeringsfond. Den senaste prognosen för skatter och statsbidrag visar 13,8 mnkr 
sämre utfall än budgeterat. Ökad utdelning från Kommuninvest beräknas ge ett 
överskott med 3 mnkr. Intäkterna för tomträttsförsäljningen beräknas bli enligt budget. 
Totalt beräknas Kommunstyrelsen redovisa ett överskott med 55,4 mnkr till följd av 
markförsäljning inom exploateringsverksamheten. Bygg- och miljönämnden beräknar 
göra underskott med 2,3 mkr. Tekniska nämnden beräknas redovisa ett underskott på 
2,8 mnkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett överskott med 1 mnkr jämfört med 
budget. Utbildningsnämnden prognostiserar den största avvikelsen med ett underskott 
på 9,7 mnkr. 
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1.2.1 Resultatprognos 
Mnkr Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 383,9 404,4 20,5 

Verksamhetens kostnader -1 830,7 -1 811,0 19,7 

Avskrivningar -61,4 -61,4 0,0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 508,2 -1 468,0 40,2 

    

Skatteintäkter 1 154,7 1 157,7 3,0 

Statsbidrag och utjämning 352,1 335,3 -16,7 

Finansnetto 2,8 5,8 3,0 

SKATTER, BIDRAG + FINANSNETTO 1 509,6 1 498,8 -10,8 

    

ÅRETS RESULTAT inklusive social 
investeringsfond 1,4 30,8 29,4 

Budgeterade medel från social investeringsfond 
2018    

Ombudgeterade medel från social 
investeringsfond 2017 0,5 0,5 0,0 

ÅRETS RESULTAT exklusive social 
investeringsfond 2,0 31,4 29,4 

1.2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Samhällsbyggnadskontoret (KS) 55 359   

Socialnämnden 1 000   

Kultur- och fritidsnämnden -347   

Kommungemensam -1 000   

Bygg- och miljönämnden -2 329   

Tekniska nämnden, skattefinansierat -2 808   

Utbildningsnämnden -9 700   

Finansiering -10 741   

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr 29 434   
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1.2.3 Prognos för nämnderna 

1.2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

  

(tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto 

Revision 1 142  1 142  0 0 0 

Kommunledningskontoret 258 097 76 461 258 097 76 461 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret 26 609 21 168 26 736 76 654 -127 55 486 55 359 

Försäljning tomträtter 275 2 000 275 2 000 0 0 0 

Kommunstyrelsen 284 982 99 630 285 108 155 115 -127 55 486 55 359 

Bygg- och miljönämnden 16 489 11 049 16 359 8 590 130 -2 459 -2 329 

Kultur- och Fritidsnämnden 90 956 7 832 91 357 7 886 -401 54 -347 

Socialnämnden 533 526 147 568 540 169 155 211 -6 643 7 643 1 000 

Ekonomiskt bistånd 21 020 400 21 013 393 7 -7 0 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 61 497 7 465 63 573 6 733 -2 076 -732 -2 808 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 52 248 52 248 52 248 52 248 0 0 0 

Avfallsverksamhet 25 550 25 550 25 010 25 010 540 -540 0 

Tekniska nämnden 139 295 85 263 140 831 83 991 -1 536 -1 272 -2 808 

Utbildningsnämnden 1 526 208 772 016 1 536 908 773 016 -10 700 1 000 -9 700 

Summa Nämnder 2 613 618 1 123 758 2 632 887 1 184 202 -19 269 60 445 41 175 

Internränta  7 828  8 828 0 1 000 1 000 

Pensionskostnader 25 600  25 600  0 0 0 

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

Summa kommungemensam 25 600 7 828 27 600 8 828 -2 000 1 000 -1 000 

Driftredovisning kommunen 2 639 218 1 131 586 2 660 487 1 193 030 -21 269 61 445 40 175 

Skatteintäkter och bidrag 15 000 1 521 800 15 083 1 508 142 -83 -13 658 -13 741 

Finansnetto 5 640 8 440 5 640 11 440 0 3 000 3 000 

Summa finansiering 20 640 1 530 240 20 723 1 519 582 -83 -10 658 -10 741 

Totalt 2 659 858 2 661 826 2 681 210 2 712 612 -21 352 50 787 29 434 

Resultat  1 968  31 402   29 434 
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1.2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

Totalt alla nämnder Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 Prognos 2018 Budget 2018 

Kvar av 
projektbudget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Kommunledningskontoret 17 450 7 576 7 011 9 874 2 863 

Samhällsbyggnadskontor
et 1 270 188 882 1 082 200 

Kommunstyrelsen 18 720 7 764 7 893 10 956 3 063 

Bygg- och 
miljönämnden 3 070 1 029 2 000 2 041 41 

Kultur- och 
fritidsnämnden 133 117 31 776 52 051 101 341 49 290 

Socialnämnden 4 406 0 4 406 4 406 0 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 186 165 111 884 63 441 74 282 10 840 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 428 367 75 735 16 475 352 632 291 157 

Avfallsverksamhet 2 242 92 1 500 2 150 650 

Tekniska nämnden 616 774 187 711 81 416 429 064 302 647 

Utbildningsnämnden 15 025 0 15 025 15 025 0 

Summa Nämnder   162 791 562 833 355 041 

  

1.3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

1.3.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna 

(tkr) Budget 201804 Redovisat 201804 Budgetavvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

 
Kostna

d Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto Netto 

Revision 381  55  326 0 326 294 

Kommunledn. -
kontoret 87 780 25 601 78 474 24 133 9 306 -1 468 7 838 6 106 

Sammhällsbyggn. -
kontoret 8 644 7 056 8 071 21 724 573 14 668 15 239 37 621 

Försäljning 
tomträtter 92 667  282 92 -384 -293 736 

Kommunstyrelsen 96 516 33 324 86 546 46 140 9 970 12 816 22 785 44 462 

Bygg- och 
miljönämnden 5 565 3 683 5 157 1 303 408 -2 380 -1 972 1 181 

Kultur- och 
fritidsnämnden 30 941 2 701 28 733 4 147 2 208 1 446 3 654 1 931 

Socialnämnden 179 774 49 190 173 418 54 629 6 356 5 439 11 795 -896 

Ekonomiskt 
bistånd 7 007 133 6 926 34 81 -99 -18 -258 
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(tkr) Budget 201804 Redovisat 201804 Budgetavvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 20 552 2 488 22 492 2 375 -1 940 -114 -2 054 762 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 17 295 19 136 17 873 19 570 -578 434 -144 2 559 

Avfallsverksamhet 8 463 8 517 7 399 12 940 1 064 4 423 5 487 3 171 

Tekniska nämnden 46 310 30 141 47 765 34 885 -1 454 4 744 3 289 6 492 

Utbildningsnämnd
en 524 791 257 339 527 668 257 660 -2 877 321 -2 556 -7 656 

Summa Nämnder 891 284 376 511 876 267 398 797 15 018 22 286 37 303 45 550 

Ej fördelade 
avskrivningar/internr
änta  2 609  3 193  584 584 836 

Pensionskostnader 9 651  10 425  -774  -774 -123 

Övrigt   41 4 -41 4 -37 -72 

Summa kommun -
gemensam 9 651 2 609 10 466 3 197 -815 588 -227 641 

Driftredovisning 
kommunen 900 936 379 120 886 733 401 994 14 203 22 874 37 076 46 190 

Skatteintäkter och 
bidrag 4 998 507 264 3 588 501 307 1 409 -5 957 -4 548 2 445 

Finansnetto 1 880 2 813 2 008 2 045 -128 -769 -897 -444 

Summa 
finansiering 6 878 510 078 5 597 503 352 1 281 -6 726 -5 445 2 001 

Totalt 907 813 889 198 892 329 905 346 15 484 16 149 31 631 48 191 

Resultat  -18 616  13 017   31 631 48 191 

Social 
investeringsfond 207  126      

Resultat enligt 
resultaträkning  -18 823  12 891     
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1.3.2 Resultaträkning 
Tkr 201804 201704 

Verksamhetens intäkter 154 623 177 910 

Jämförelsestörande intäkter:   

Försäljning mark exploatering 12 808 43 378 

Försäljning övrig mark 7 679  

Verksamhetens kostnader -619 813 -599 632 

Jämförelsestörande kostnader:   

Bokfört värde försäljning mark exploatering  -3 274 

Bokfört värde försäljning övrig mark 1 077  

Avskrivningar -19 678 -17 928 

Verksamhetens nettokostnader -484 868 -439 651 

Skatteintäkter 385 910 372 988 

Generella statsbidrag och utjämning 111 809 98 773 

Finansiella intäkter 2 077 2 549 

Finansiella kostnader -2 037 -2 357 

Resultat före extraordinära poster 497 759 471 953 

Extraordinära poster   

Årets resultat 12 891 32 302 
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1.3.3 Balansräkning 

  

Tkr 201804 201704 

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 7 772 11 996 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 7 772 11 996 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 912 754 881 214 

Maskiner och inventarier 101 990 104 278 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 014 744 985 492 

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 34 732 34 690 

Långfristiga fordringar 2 510 147 749 

Summa finansiella anläggningstillgångar 37 242 182 438 

   

Summa anläggningstillgångar 1 059 759 1 179 926 

   

Omsättningstillgångar   

Exploateringsfastigheter 26 692 27 106 

Fordringar 163 893 158 869 

Kassa och bank 115 411 79 637 

   

Summa omsättningstillgångar 305 997 265 613 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 365 756 1 445 539 
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Tkr 201804 201704 

   

EGET KAPITAL   

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

Ingående eget kapital 637 243 602 093 

Resultatutjämningsreserv 73 691 73 691 

Social investeringsfond 24 294 15 320 

Årets resultat 12 891 32 302 

Summa eget kapital 748 118 723 405 

   

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 155 110 131 466 

Särskild avtals/ålderspension 2 730 3 009 

Summa avsättningar 157 839 134 476 

   

Skulder   

   

Långfristiga skulder   

Långfristiga skulder 198 405 333 183 

Summa långfristiga skulder 198 405 333 183 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 23 384 28 825 

Övriga kortfristiga skulder 238 010 225 650 

Summa kortfristiga skulder 261 394 254 475 

   

Summa skulder 459 799 587 659 

   

SUMMA EGET KAPITAL   

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 365 756 1 445 539 

   

Pensionsförpliktelser 493 518 508 330 

Borgensåtaganden 1 846 212 1 402 638 

Summa borgens- och ansvarsåtaganden 2 339 731 1 910 968 
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1.3.4 Kassaflödesanalys för kommunen 

  

Tkr 201804 201704 201712 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

    

Årets resultat 12 891 32 302 44 124 

Justering för av- och nedskrivningar 19 678 17 929 55 428 

Justering förändring avsättning pensioner o övriga 
avsättningar 4 984 2 719 21 098 

Justering netto reavinster/förluster -6 602  -1 007 

Medel från verksamheten före 30 951 52 950 119 643 

förändring av rörelsekapital    

    

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 0 138 552 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 11 472 21 145 4 649 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -9 126 -44 531 -28 486 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 296 29 701 96 358 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i immateriella anläggningstillgångar -2 458 -2 051 -2 177 

Investering i materiella anläggningstillgångar -5 004 -93 124 -168 821 

Försäljning av materiella anläggningstillångar 7 679  1 007 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -43 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 217 -95 175 -170 034 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder 1 139 2 690 11 773 

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+) 0 0 -145 000 

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar 0 0 145 239 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 139 2 690 12 012 

    

Årets kassaflöde 34 653 -62 784 -61 664 

Likvida medel vid årets början 80 758 142 422 142 422 

Likvida medel vid årets/periodens slut 115 411 79 637 80 758 
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1.3.5 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 

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 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i april som 
pekar på en slutavräkningsdifferens på - 3 459 tkr för 2017 och en preliminär 
slutavräkning för 2018 på 1 263 tkr. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en 
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 
form av mark, konst 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 



 

Verksamhetsrapport april 2018 18(61) 
 

 

påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning 

Leasingkostnader 

Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år 
eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i 
resultaträkningen. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (22 750 kr) och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar 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. Av 
kommunens resultat för 2013 reserverades 10 mnkr, 2016 10 mnkr och 2017 ytterligare 
12 mnkr inom eget kapital till fonden. Totalt har 7,8 mnkr utnyttjas av fonden. Avsikten 
med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt 
skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett 
komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, 
lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland 
kommuninvånarna. Sociala investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen. 

Exploateringsredovisning 

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt 
god redovisningssed. 
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2 Kommunstyrelsen 

2.1 Inledning 

2.1.1 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. 

2.1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, 
arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, 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, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden. 

2.1.3 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. 

Trygghet och säkerhet 

 Trygghet och säkerhet har varit i ett fortsatt fokus. Under våren 2018 har 
kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor till del samlats under en ny enhet. 
Enheten samordnar trygghetsinsatserna i kommunen. 

 Medel har beviljats ur sociala investeringsfonden för projekt där tjänster som 
brobyggare inrättas. Tjänsterna syftar till att skapa relationer och delaktighet i 
kommunens områden. Medel har även beviljats för projekt med sociala 
insatsgrupper inom Socialkontoret. 

 Arbete fortskrider tillsammans med Polisen för at ta fram medborgarlöfte och 
samverkansöverenskommelse. 
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 Föreningsdrivna nattvandringar har initierats i samarbete med Kultur- och 
fritidsnämnden och samordnats av säkerhets- och trygghetsavdelningen. 

 Samarbetet med Fryshuset fortsätter i Bro. 
 Plan för långsiktig hållbar utveckling för Bro är under arbete och ska beslutas av 

KS under hösten 2018. 
 Länsstyrelsen har granskat kommunens säkerhetsarbete och bedömt att det sker 

på ett bra och ändamålsenligt sätt. 
 Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av parkeringen vid 

Bro centrum. 
 Gemensam krisövning för länets kommuner har genomförts.  
 GDPR och informationssäkerhet, förberedelser i form av utbildning och 

kartläggning inför att det nya dataskyddsdirektivet införlivas i svensk 
lagstiftning i maj 2018. Dataskyddsombud ska rekryteras. 

Demokrati och delaktighet 

 Dialog med unga i Upplands-Bro kommun har genomförts under våren 2018. 
Dialogen genomfördes i samarbete med skolorna i kommunen och skedde på 
skolorna och under en dag i kommunhuset. Resultatet av dialogen presenteras i 
en ungdomsrapport och ska tas med i kommande budgetarbete. 

 Medborgardialog genomförs systematiskt kopplat till trygghetsarbetet och 
framtagandet av medborgarlöftet och samverkansöverenskommelse tillsammans 
med Polisen. 

 Förstudie om ett nytt intranät är klart och projektet går in i en utvecklingsfas. 
Syftet med att byta ut det befintliga intranätet är att skapa en modern 
internkommunikationskanal som kan vara tillgänglig för alla anställda vi 
mobilen. Både informationsspridning som digitalt samarbete ska förenklas. 

 Kommunen har upphandlat ett nytt pressrum. Den nya tjänsten gör det enklare 
att skicka ut pressmeddelanden och för journalister att erhålla information from 
kommunen. 

 Årets medborgarskapsceremoni genomfördes och drygt 60 nya svenska 
medborgare fick diplom och en gåva av kommunen. 

 Planering för ett av kommunens största evenemang Kungsfesten som äger rum 
den 26 maj pågår. 

 

Tillväxt och näringsliv 

SCB har publicerat nybyggnadsstatistiken för 2017. I Upplands-Bro har det färdigställts 
643 flerbostadshus och 141 småhus under 2017, alltså totalt 784 bostäder. Det är det 
högsta antalet nybyggda bostäder i kommunen under ett år sedan åtminstone 1975 när 
tidsserien startar. 

 Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats 
 Utvecklingsprogram för Gröna dalen har godkänts 
 Samhällsutvecklingsprogram för Upplands-Bro kommun har antagits 
 Uppföljning av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har redovisats 
 Utökat uppdrag avseende fördjupad översiktsplan för Bro har påbörjats. I 

särskilt fokus är frågor kring social hållbarhet. 
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 Nya planuppdrag 
o Kasen (Ekhammar 4:200) 
o Husby-Eriksberg - planbesked 
o Ekhammars gård 

 Planbeslut detaljplaner 
o Svartviks strand har antagits 
o Förskola Lillsjö badväg har antagits 
o Tibbleängen beslut om granskning 
o Ekhammars gård - planprogram har antagits 
o Sylta 1:5 - beslut om samråd 
o Brohof - beslut om samråd 

 Köpeavtal- markanvisningsavtal 
o Markanvisningsavtal för Villa skoga 
o Köpeavtal BraBil 
o Köpeavtal Blommans förskola 
o Köpeavtal Ringblommans förskola 
o Köpeavtal Parkvägen (Råby) 

 Remisser - rapporter 
o Regional godsstrategi 
o Regional vattenförsörjningsplan 
o Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
o Trafikförändring i SL 
o Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har besvarats 

 Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisats i både 
KS och BMN 

 Beslut om utökning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat  
 Kommunens näringslivsgala genomfördes den 13 april med rekordstort 

deltagande 
 NKI rankningen släpptes den 2 maj och visade att vi är bäst i Stockholms län 

med 75 poäng 
 3 välbesökta näringslivsträffar har genomförts 
 Nya modellen för Nyföretagarcentrum godkändes i KS 

Utbildning, sysselsättning och integration 

 Integrationsarbetet har fördjupats och samarbetet med Socialkontoret har varit i 
fokus. Arbetet fokuserar idag på inkludering av de nyanlända men bedrivs även 
uppsökande bland andra grupper i kommunen. 

 Inspirationsseminarier kommer att genomföras på temat inkludering och 
utanförskap under första halvåret 2018. 

 Ett fortsatt och utökat samarbete med Arbetsförmedlingen kring DUA:n 
(Delegation Unga i Arbete) där en ansökan bifallits om tilldelning av medel 
kring gruppen Nyanlända. Ansökan är ett samarbete tillsammans med Järfälla 
kommun. Under perioden jan-april var 23 anställda under extratjänster i 
kommunen. I maj inför Arbetsförmedlingen en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
Introduktionsanställning som ersätter tidigare Trainee-jobben. 

 Lokalerna vid verksamheten (Transport och service) i Skällsta industriområde är 
uppsagda och nya lokaler söks aktivt. Hyresavtalet löper ut 30sept. 
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 I år har 634 ungdomar sökt feriejobb. Alla ferieungdomar som uppfyller kraven 
erbjuds anställning vid kommunala arbetsplatser som tex Äldreboenden, 
Samhällsbyggnadskontoret, IT-avdelningen och Arbetsmarknadsenhetens egna 
verksamheter. 

 Badbussen kommer även i år att köras under sommarlovet. Utgår från Bro 
centrum till Lillsjöbadet. 

 Även i år kommer SportCamp att äga rum vardagar vid Kungsängen (IP) och vid 
Bro IP under hela sommarlovet för ungdomar 8-19år. 

 Daglig Verksamhet medverkade även i år vid den stora Funkisfestivalen som 
ägde rum den 23 april på Cirkus i Stockholm. Det fanns för första gången 
möjlighet att se hela festivalen live vid stora scen i Kommunhuset. 

 En större genomlysning av Daglig Verksamhet har genomförts under året. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats kring kulturestetisk verksamhet där målet är att 
utöka bredden av aktiviteter och arbetsuppgifter. En översyn av 
informationsmaterial och uppdatering av hemsida pågår. En brukarundersökning 
har genomförts med utgångspunkt på trivsel, arbetsuppgifter/aktiviteter och vad 
man tycker om Daglig Verksamhet. Resultatet är genomgående positivt förutom 
att det finns ett behov av större lokaler. En planering pågår för att kunna 
digitalisera habiliteringsersättnigen vilket skulle innebära mindre administration. 
Under året har 4 nya beslut tillkommit. Kulturestetisk verksamhet kommer under 
året få tillgång till ny lokal. Bygglovsansökan väntar på bifall. 

 Kommunala Aktivitetsansvaret KAA har granskats av skolinspektionen där både 
tjänstemän och politiker fick svara på ett antal frågor. 30 kommuner var 
slumpvis utvalda i Sverige och resultatet kommer presenteras i augusti. 
Samarbetet med grundskola, ungdomsgymnasiet och vuxenutbildning fortgår 
där ett närverk ny börjat etablera sig. En projektansökan har lämnats in till 
Sociala investeringsfonden för att öka möjligheterna till mer resurser kring 
målgruppen. 

Hållbar utveckling 

 Arbetet med framtagande av kommunens miljöledningssystem fortskrider. 
Tidplanen med diplomering under 2019 håller. 

 Miljöledningsrutiner är framtagna för de områden som identifierats och där 
kommunens verksamheter har störst miljöpåverkan. 

 Fokus för hållbarhetsarbetet har under 2018 även legat på social hållbarhet. 
Under året påbörjas arbetet med en plan för långsiktig hållbar utveckling för 
kommunen. 

  

 

 

 



 

Verksamhetsrapport april 2018 23(61) 
 

 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201804 Redovisat 201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunlednings
-kontoret 87 780 25 601 78 474 24 133 9 306 -1 468 7 838 6 106 

Samhällsbyggna
ds-kontoret 8 644 7 056 8 071 21 724 573 14 668 15 240 37 621 

Försäljning 
tomträtter 92 667  282 92 -384 -293 736 

Summa 96 516 33 324 86 545 46 139 9 971 12 816 22 785 44 463 

2.2.2 Helårsprognos 
  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Kommunledningskontoret 258 097 76 461 258 097 76 461 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret 26 609 21 168 26 736 76 654 -127 55 486 55 359 

Försäljning tomträtter 275 2 000 275 2 000 0 0 0 

Summa 284 981 99 629 285 108 155 115 -127 55 486 55 359 

2.2.3 Ekonomisk analys 

Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 7,8 mnkr för årets första fyra 
månader. De flesta verksamheterna redovisar överskott för perioden. Bedömningen är 
att är resultatet blir enligt budget för helåret. Det kan förändras beroende på om och när 
nya brukare kommer till daglig verksamhet utöver de volymer som ryms inom budget. 
Vuxenutbildningen får mycket sena besked rörande de statsbidrag som utbetalas via 
Skolverket för olika utbildningsprogram, men bedömningen är att verksamheten klarar 
sig inom budget. 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget 
motsvarande 15,2 mnkr. Försäljningen av tomträtter redovisar ett underskott jämfört 
med budget till följd att färre tomträtter sålts än budgeterat. 

Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om ca 55,4 mnkr. Utfallet är dock 
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter, intäkter från markreserven samt när 
kommande större fastighetsförsäljningar verkställs. 

  



 

Verksamhetsrapport april 2018 24(61) 
 

 

2.2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2017 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 2021-06 4 536 0 4 536 0 

       

Summa 2 018 2 021 4 536 0 4 536 0 

2.2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Kommunledningskontoret har tillsammans med utbildningskontoret och socialkontoret 
tagit initiativ till ett projekt inom ramen för sociala investeringsfonden; "Insteget -
insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete. Projekttiden är beräknad till 
2,5 år och ansökt bidrag uppgår till 3 360 tkr. Ansökan behandlas av Kommunstyrelsen 
den 30 maj. 

Brobyggare 
Kommunstyrelsen fattade den 25 april beslut om att bevilja medel ur sociala 
investeringsfonden till projektet Brobyggare. Projektet löper på tre år och omfattar totalt 
4 536 tkr. 
Målet för projektet Brobyggare är att främja trygghet, engagemang, trovärdighet och 
framtidstro för alla som bor vistas och verkar i Upplands-Bro kommun. 

2.2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna   6 018   

E-förvaltning och kvalitetsarbete 1 000 472 528 528 0 

E-arkiv 500 118 382 382 0 

Bredbandsutbyggnad 1 000 20 500 980 480 

Fortsatt utbyggnad IT 8 000 4 358 3 642 3 642 0 

Inventarier Furuhällshuset 5 000 2 507 500 2 493 1 993 

Ökad delaktighet och tillgånglighet 
via digitala och fysiska kanaler 400   400 400 

Miljöledningssystem 200  210 200 -10 

Projekt översyn Furuhällshuset 750 101 649 649 0 

Inventarier Arbetsmarknadsenheten 
för daglig verksamhet 100  100 100 0 

Lås-/ och passagesystem 500  500 500 0 

Agresso Tid och projekt 200 18 182 182 0 

Restauering av Lejondalssjön 514 14 400 500 100 

Vägrenovering naturreservat 556 156 300 400 100 

Summa 18 720 7 764 7 893 10 956 3 063 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Örnäs 1:2 Naturreservat  0 2 100 0 0 

Norrboda - Brunna 
verksamhetsområde   32 092 0 0 0 

Stockholm Väst Logistikcentrum   25 0 0 0 

Lillsjön-Örnässjön   0 200 0 0 

Ringvägen   9 657 2 000 0 0 

Gamla brandstationen i Bro   92 0 0 0 

Gamla brandstationen i Bro VA-
anläggning  67 0 0 0 

Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl   90 0 0 0 

Kockbacka   10 162 6 400 0 0 

Blommans förskola  0 5 585 0 0 

Tegelhagen   0 1 900 0 0 

Trädgårdsstaden i Bro  651 8 445 0 0 

Summa 0 52 836 26 630   

2.2.7 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. 

E-förvaltning och kvalitetsarbete, E-arkiv 

Projekt rörande digitalisering och förbättrade kontakter med medborgare och brukare. 
Under 2018 sker utveckling av kommunens digitala arbetsplats samt framtagande av 
plattform för delaktighet. Samtliga medel bedöms förbrukas under 2018. E-arkiv, 
utvecklingsarbetet innebär en förstudie. Arbete med denna inleds 2018. Samtliga medel 
bedöms förbrukas 2018. 

Bredbandsutbyggnad 

Projektet avvaktar fakturering av leverantör. 500 tkr bedöms förbrukas 2018. 

Fortsatt utbyggnad IT 

Projekt Nät 3.0 - utveckling av kommunens interna IT-nät avseende både det trådade 
och WiFi som beroende kommer fortsätta under 2018 och beräknas ha sin in 
intensivaste fas under hösten 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas. 

Inventarier 

Ny teknik och inventarier Furuhällshuset och Kulturhuset. Stark koppling till projektet 
med nytt kommunhus. Kostnader kommer främst att belasta 2019. 500 tkr bedöms 
förbrukas 2018. 
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Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler 

Projektet ska läggas samman med E-förvaltning och kvalitetsarbete ovan. Kvarstående 
medel ska därför sammanföras med detta projekt och ombudgeteras. 

Miljöledningssystem 

Arbetet med införande av ett diplomerat miljöledningssystem fortskrider enligt plan. Under 
2018 kommer investeringskostnader att uppkomma. Samtliga medel bedöms förbrukas. 

Projekt översyn Furuhällshuset 

Projektet fortskrider 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas. 

Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet 

Investeringar behöver göras löpande. 

Lås-/ och passagesystem 

Förstudie genomförs 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas. 

Agresso Tid och Projekt 

Ett pilotprojekt har startats under året. Under 2018 planerar plan- och 
exploateringsenheterna att göra all tidredovisning i tid- och projektmodulen. Under 
2018 fortsätter projektet och medlen begärs ombudgeterade. 

Restaurering av Lejondalssjön 

Avser provtagningar och förberedelser inför fortsatta fällningsåtgärder i Lejondalssjön. 

Vägrenoveringar 

Avser underhållsåtgärder på vägar på kommunal mark och som inte ingår i det 
kommunala vägnätet - Kvistaberg, Lejondalssjön, Frölunda och Lillsjön. 

Norrboda - Brunna verksamhetsområde 

Fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar i området. Projektet omfattar även fortsatt 
projektering och utförandeentreprenad. 

Kockbacka  

Avser fortsatt arbete med finplanering på en del gator i området. Projekteringen är 
avslutad. 

Blommans förskola, Avser projektering samt genomförandeentreprenad. 

Ringvägen 

Under 2018 påbörjas projektering samt en VA-omläggning som går på entreprenad, 
övrig ombyggnad sker under 2019. 

Tegelhagen, Under 2018 sker uppstart av projektering, entreprenadstart sker tidigast 
2019. 

Gamla brandstationen 

Under 2018 sker arbete med att ta fram underlag inför upphandling av entreprenad för 
byggnation av bland annat parkering, dagvattenlösning, gångbana och övergångsställe. 

Trädgårdsstaden i Bro (Dp 1) 

Projektering av allmänna anläggningar och VA, inför kommande utbyggnad. 
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3 Bygg- och miljönämnden 

3.1 Inledning 

3.1.1 Vinjett 
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 
bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 

Däremot präglas första tertialet av en förändrad byggmarknad gällande typ av ärenden. 
Antalet lovärenden har minskat jämfört med motsvarande period 2017. Skärpta krav på 
amorteringar och egenfinansiering har skapat en ökad osäkerhet på bostadsmarknaden. 
Därutöver närmar sig projekt som Rosenängarna och Norrboda slutfasen i 
genomförandet. 

  

3.1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

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. 

Vidare ansvarar Bygg- och miljönämnden 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-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska 
avdelningen samt kart- och mätavdelningen. Det är bygg-, livsmedels- och 
miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. Även kart- och 
mätavdelningen utför arbetsuppgifter inom nämndens ansvarsområde. 

3.1.3 Viktiga händelser under året 

Kommunens årliga serviceundersökning presenterades under april. Resultatet visar att 
företagare i Upplands-Bro anser att kommunens service håller en hög nivå. Nöjd-kund-
index (NKI) ligger på 75, på en skala 0–100, vilket placerar Upplands-Bro som bästa 
kommun i Stockholms län. 
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De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är bland annat bygglov, miljö- 
och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 

NKI Upplands-Bro kommunärenden 2017 (inom bygg- och miljönämnden): 

 Bygglov 81 
 Miljö och hälsoskydd 66 
 Livsmedelskontroll 80 
 Serveringstillstånd 94 

Bygglov 

Bygglovsverksamheten har under 2017 tagit ansvaret att hålla i Bygglovsalliansens 
inspektörsnätverk och kommer att se till att träffar hålls med andra kommuner under 
2018 och framöver för att stärka samsynen gällande handläggning i Stockholms län 

Större principiella beslutsärenden inom Bygglov 

 Bygglov för nybyggnad och ombyggnad av Kungsängens torg 
 Bygglov för förskolan Ringblomman 
 Örnäs 1:13 (Brunna) - bygglov för nybyggnad av betongfabrik 

Miljö 

Följande händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2018: 

 Det ökande antalet exploateringsföretag medför ökad ärendehantering gällande 
bland annat delaktighet vid byggsamråd, anmälan om masshantering, klagomål 
på damm och buller samt anmälan om påträffade föroreningar. 

 Det ökande antalet avstyckningar på landsbygden medför ökad ärendehantering 
gällande delaktighet i förhandsbesked, ansökningar om enskilda avlopp och 
bergvärme 

 E.ONs projektering av kraftvärme- och biogasanläggning samt 
fjärrvärmeledningar pågår. 

 Tillfällig hamn och masshantering vid Toresta grus- och bergtäkt har påbörjats. 
 Fresenius Kabi har ansökt om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen i 

Brunna. 
 Remiss gällande VA-plan. 
 Remiss gällande Swerocks ansökan om bergtäkt och bortledande av grundvatten 

vid Kvarnnibble 2:50. 
 Under våren har rekrytering av miljöinspektörer till vakanta tjänster genomförts. 
 Införandet av nytt ärendehanteringssystem (Castor) samt integration mot 

ekonomisystem (Agresso) pågår. 

Andra beslut under perioden som är av betydelse för bygg- och miljönämndens 
verksamheter 

 Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats 
 Detaljplan för Svartviks strand har antagits 
 Detaljplan för förskola Lillsjö badväg har antagits 
 Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisats i både 

KS och BMN 
 Beslut har tagits om utökning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
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 Länsstyrelsen tog intermistiskt beslut om utvidgat strandskydd 300 meter. (Nytt 
beslut ska tas före 12 augusti och kommunen kommer att yttra sig i ärendet via 
Kommunstyrelsen) 

 Swerock har hos Mark- och miljödomstolen inkommit med ansökan om bergtäkt 
och bortledande av grundvatten i Kvarnnibble. (Kommunen kommer att yttra sig 
i ärendet från både Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen)  

3.2 Ekonomi 

3.2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201804 Redovisat 201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglov 2 792 2 495 2 925 1 042 -133 -1 453 -1 586 1 337 

Miljö- och 
hälsoskydd 2 221 844 1 672 236 549 -608 -60 -7 

Livsmedel, 
Alkohol och 
tobak 552 344 560 25 -8 -319 -327 -150 

Summa 5 565 3 683 5 157 1 303 408 -2 380 -1 973 1 180 

3.2.2 Helårsprognos 
  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Bygglov 8 271 7 485 8 271 5 030 0 -2 455 -2 455 

Miljö- och hälsoskydd 6 583 2 532 6 483 2 532 100 0 100 

Livsmedel, Alkohol och 
tobak 1 635 1 032 1 605 1 028 30 -4 26 

Summa 16 489 11 049 16 359 8 590 130 -2 459 -2 329 

3.2.3 Ekonomisk analys 

Nämnden i helhet 

Bygg- och miljönämnden visar sammantaget ett underskott på - 1 973 tkr i förhållande 
till budget. Intäkterna är -2 380 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 408 tkr lägre än 
budgeterat. 

Bygglov 

Bygglovsverksamheten visar ett underskott på -1 586 tkr i förhållande till budget. 

Resultatet beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Kostnaderna för 
bygglovsverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader och kostnader för 
ärendehanteringssystem. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 
medarbetare. 

Under första tertialet 2018 ser vi en markant förändring i typ av ärenden inom bygglov 
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jämfört med 2017. Antalet totalt inkomna ärenden är oförändrat men däremot har 
antalet lovärenden - förhandsbesked, bygglov, tidsbegränsat, marklov och rivningslov, 
minskat med ca 25% jämfört med motsvarande period 2017. 

Denna förändring förklarar till stor del avvikelsen i utfallet inom bygglov i förhållande 
till budget gällande intäkter. Kostnaderna ligger i huvudsak i linje med budget. 
Prognosen för helåret är direkt beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas 
för resten av året. Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -2 500 tkr 

Miljö 

Miljöverksamheten visare ett underskott på -60 tkr i förhållande till budget. 

Under första tertialet har miljöavdelningen lägre kostnader på grund av vakanta tjänster 
samt lägre intäkter i avvaktan på pågående systemintegration innan årsdebiteringarna 
kan faktureras (eftersläpning). 

Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader och 
kostnader för ärendehanteringssystem. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden 
till 8 medarbetare. 

Prognosen för helåret är att budgetresultatet kommer att uppnås. En avvikelse 
motsvarande cirka 100 tkr kan eventuellt uppstå på grund av budgeterad 
avskrivningskostnad som inte realiseras under året. 

Livsmedel, Alkohol och Tobak 

Livsmedelsavdelningen visar ett underskott på -327 tkr i förhållande till budget. 
Intäkterna visar ett underskott motsvarande -319 tkr. Under första tertialet har 
avdelningen lägre intäkter i avvaktan på pågående systemintegration innan 
årsdebiteringarna kan faktureras (eftersläpning). 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 medarbetare. 

Prognosen för helåret är att budgetresultatet kommer att uppnås 

3.2.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram BMN 41 0 0 41 41 

Digitala arbetsprocesser och e-
tjänster 1 300 300 1 000 1 000 0 

Ärendehanteringssystem 1 229 729 500 500 0 

E-arkiv 500 0 500 500 0 

Summa 3 070 1 029 2 000 2 041 41 

3.2.5 Kommentarer investeringsredovisning 

Utveckling av det nya gemensamma ärendehanteringssystemet (Castor) för bygg- och 
miljönämndens samtliga verksamheter fortsätter under 2018. 

Digitalisering av arbetsprocesserna inom bygglov fortlöper enligt plan med aktiviteter 
som inlämning av digitala handlingar, digital signering och e-post direkt från Castor.  
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4 Kultur- och fritidsnämnden 

4.1 Inledning 

4.1.1 Vinjett 
Kultur och fritidskontoret har haft stort fokus dels på fritidsgårdarna som kom över till 
nämnden i årsskiftet och går hand i hand med den satsningen på barn och ungdomar 
som genomsyrar verksamheterna utifrån rådande förutsättningar. Dels på 
trygghetsarbetet ur arbetsmiljöperspektiv och i kommunen i allmänhet. Extra insatser 
har gjorts i Bro. Arbetet med aktivitetsparken i Råby och idrottshall anpassad för 
bordtennis är i full gång och är nu i början på maj inne i slutskedet innan upphandling. 

4.1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för människors fritid. Nämndens verksamhet är 
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den 
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor 
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så 
kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, 
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö 
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan 
och från och med 1 januari 2018 även kommunens tre 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 initialt 
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. 

4.1.3 Viktiga händelser under året 

Arbetsmiljön 

 På grund av hotfulla situationer i främst Brohuset har arbetsmiljön försämrats 
kraftigt, vilket har lett till otrygghet och till och med sjukskrivningar bland 
personalen. Flera insatser har gjorts, bland annat finns nu stöd från fritidsgården 
så situationen har blivit lugnare men mer behöver göras. Det finns ett stort 
behov att förstärka bemanningen på biblioteken, vilket lyfts i facklig samverkan, 
på Kultur- och fritidskontorets konferens och i Mål- och ramdialog 2019. 

Trygghets- och hälsofrämjandearbete 

 Årets lov-sport och påsk har förflutit lugnt tack vare många planerade aktiviteter 
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av Bro fritidsgård, god samverkan mellan Fryshuset och kontoret samt gynnsamt 
väder. 

 Nattvandringarna med föreningarna har påbörjats med lyckat resultat. 
 Bro fritidsgård har tydliggjort sin verksamhet och är en viktig del i 

trygghetsarbetet. 
 Bro fritidsgård har genomfört Öppet hus i samarbete med fryshuset och ICA. 
 Fritidsgårdarna har kunnat erbjuda flera aktiviteter under loven då statliga medel 

har tillförts verksamheterna. 
 Satsningen på ungdomar fortsätter och ett antal lyckade evenemang har 

genomförts. 
 Fritidsgårdarna har inrättat gårdsråd. 
 Det ungdomsrådet har haft sitt första möte. 

Investeringsprojekt 

 Sista detaljerna på projekten Sporthall anpassad för bordtennis samt 
aktivitetsparken, innan upphandling kan påbörjas. 

 Inlett upphandling av konstgräsplaner. Då upphandlingsenheten har mycket att 
göra så finns risken att upphandlingen blir försenad. 

Samarbeten 

 Kulturskolan har inlett ett samarbete med Råbyskolan för att ge skolan en 
dans/teaterprofil. 

 Musikalen Blodmysteriet som framfördes av Kulturskolans elever gavs som 
skolkonsert och visades för 420 barn. 

 Arbete med föreningar inför Kungsfesten och Fest i Byn. 
 Årets Upplands-Brokonstnär genomförs i samarbete med föreningslivet, är 

mycket uppskattat och lockar allt fler besökare. 

Börje och Gudrun Sandén  
Få har gjort sånt avtryck i kommunen kring kulturmiljöer och kulturarv som makarna 
Sandén. Till Börjes 90-årsdag instiftades i februari därför ett stipendium, för andra som 
verkar och forskar i deras fotspår. 

GDPR  
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25/5 och mycket arbete har gjorts med att 
justera register och rutiner för att skydda personuppgifter. 
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4.2 Ekonomi 

4.2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201804 
Redovisat 

201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur och 
fritid 1 398 0 962  435 0 435 115 

Fritidsenheten 15 237 1 484 13 976 2 415 1 260 931 2 191 595 

Kulturenheten 7 932 564 7 780 405 151 -159 -8 600 

Kulturskoleenheten 3 950 633 3 988 890 -38 257 219 621 

Fritidsgårdsenheten 2 424 20 2 025 437 398 417 815  

Summa 30 941 2 701 28 731 4 147 2 206 1 446 3 652 1 931 

Den positiva avvikelsen beror till största delen av inkomna stadsbidrag och 
terminsavgifter samt släpande driftkostnader. 

4.2.2 Helårsprognos 
  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 4 071 0 3 691 0 380 0 380 

Fritidsenheten 45 189 4 180 45 243 4 234 -54 54 0 

Kulturenheten 23 308 1 692 23 505 1 692 -197 0 -197 

Kulturskoleenheten 11 388 1 900 11 440 1 900 -52 0 -52 

Fritidsgårdsenheten 7 000 60 7 478 60 -478 0 -478 

Summa 90 956 7 832 91 357 7 886 -401 54 -347 

4.2.3 Ekonomisk analys 

Fritid 

 Kostnaderna släpar en del -  elkostnaderna saknas två månader. Dessa är 
uppbokade och med i ackumulerat resultat! 

 Reparationer och underhåll påbörjas till våren. 
 Badplatserna öppnar i maj och börjar först då att belasta enheten. 

Kulturskoleenheten 

 Kulturskoleenheten kommer att ha en budget i balans vid årsslutet. Något högre 
hyreskostnad. 

Kultur 

Ekonomin för Kulturenheten är i balans men beroende på oklarheter kring ansvars- och 
budgetfördelning i vissa projekt finns en prognostiserad avvikelse för helåret. Dels finns 
ett underskott på ca 125 tkr för driften av Kulturhuset/Stora scen. Dessutom har 
oförutsedda kostnader för personalvård (stödjande samtal Avonova och höjd 
Friskvårdspeng) ökat med ca 30 tkr. 
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Fritidsgårdarna 

Då flera trygghetsinsatser har behövts genomföras ur arbetsmiljöperspektiv samt även 
kompetensutvecklingsinsatser och arbetsplatsträffar för att kunna bedriva en 
hälsofrämjande och förebyggande verksamhet kommer personalbudgeten att visa en 
negativ avvikelse vid årets slut. Verksamheten flyttades även över utan medel till 
aktiviteter, förbrukningsmaterial, viss lokalvård och inventarier. 

Ledning/administration 

Visst överskott då konsultposten inte kommer att behöva användas. 

4.2.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram KFN 364  150 364 214 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 888 2 032 2 032 0 

Upprustning stall Prästtorp 27 000 24 084 1 500 2 916 1 416 

Elbelysning motionsspår Lillsjön 450  0 450 450 

Fasadskyltar 360 288 72 72 0 

Skyltar fornminne 100 83 17 17 0 

Kulturskolan instrument 400 165 190 235 45 

Inventarier biblioteket i Bro 274 124 150 150 0 

Förbättring badplatser 609 588 21 21 0 

Aktivitetspark i Råby, Bro 8 000 749 5 000 7 251 2 251 

Arbetsfordon IP 600 449 151 151 0 

Självservice bibliotek 180  180 180 0 

Utveckling plan 2 kulturhus 100  100 100 0 

Kulturmiljö 100  100 100 0 

Ekhammarhallen 140 59 79 81 2 

Taggläsare Brohuset 100  119 100 -19 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 30 30 0 

Skvalprännor 160  160 160 0 

Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga 200  0 200 200 

Konstgräs  2 000  0 2 000 2 000 

Övrigt fritid 2 000  2 000 2 000 0 

Sporthall anpassad för bordtennis 83 000 269 40 000 82 731 42 731 

Summa 133 117 31 776 52 051 101 341 49 290 

4.2.5 Kommentarer investeringsredovisning 

Planering och genomförande av tilldelade investeringsmedel pågår. 

Aktivitetsparken och sporthallen anpassad för bordtennis är något försenat vilket 
påverkar utfallet 2018. 
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5 Socialnämnden 

5.1 Inledning 

5.1.1 Vinjett 
Norrgården har utökats med sex platser för personer med demenssjukdom. Inom LSS 
har Parkvägen, en ny gruppbostad, med plats för sex personer öppnats. Gula villan och 
Rosa villan har utökats med en plats vardera. Verksamheterna för ensamkommande 
flyktingbarn har ställts om. Myndighetsenheterna har infört lönetrappa för 
socialsekreterare och biståndshandläggare. LOV inom vård- och omsorgsboende 
publicerades i januari 2018. 

5.1.2 Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt 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 psykisk 
funktionsnedsättning samt kommunens flyktingmottagande. 

Inom äldreomsorgens särskilda boenden och inom gruppboenden och serviceboenden 
ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå. 

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och 
LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet så som hemtjänst, äldreboenden, boenden 
enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med 
missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd 
ansvarar för utvecklings- och kvalitetsfrågor, och hanterar bland annat övergripande 
administration samt samordning av Socialnämndens budget. 

  

5.1.3 Viktiga händelser under året 

Myndighetsenheterna 

Samtliga enheter har ett pågående utvecklingsarbete med fokus på den egna 
handläggningen, brukarinflytande samt att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. 
Socialsekreterare och biståndshandläggare ingår numer i en så kallad lönetrappa där 
ytterligare lönepåslag utöver lönerevision görs efter anställning i två, fyra och sex år. 
Enheterna har gemensamma möten varje månad för att tillsammans med alla 
medarbetare gå igenom arbetssituation samt gemensamma dokument och policys. Ett 
exempel på det kan vara Upplands-Bro kommuns policy gällande mutor och bestickning 
samt hot och våld och dokumentet - Enhetsövergripande samverkansområden. 
Integrationsstödjarna har lyfts ut ur socialkontoret och ingår numer i 
kommunledningskontoret. De har fortsatt tätt samarbete med vuxenenheten. 
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Vuxenenheten 

Utvecklingsarbetet som påbörjades i slutet av 2016 och sträckte sig över 2017 pågår 
fortfarande. I inledningen av 2018 hade vuxenenheten två konsulthandläggare. Sedan 
början av mars är personalstyrkan fulltalig utan konsulter och personalsituationen ser ut 
att vara fortsatt stabil. 

Aktiviteter: 

 Införande av e-ansökan för ekonomiskt bistånd. I samband med detta har 
rutiner/arbetssätt uppdaterats. Individer som ansöker för första gången ska alltid 
träffa en socialsekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd, vilket ges efter 
maximalt tio dagar när ansökan är komplett. När e-ansökan används mer 
frekvent skapas mer tid till samtal/möten med klienter. 

 Utbildning i motiverande samtal (MI) för socialsekreterare och samordnare. MI 
är en samtalsmetod som syftar till att få individer att känna större delaktighet i 
sin egen situation i pågående förändringsarbete.  

 Översyn av enhetens mötesstruktur för att frigöra tid till klientmöten. 
 Skapa en kultur på arbetsplatsen där feedback ingår som en naturlig del för att 

utveckla individen/organisationen mot goda resultat, gott bemötande, goda 
relationer, lärande och god arbetsmiljö. 

 Socialsekreterare erbjuds möjlighet att lära sig arbetsuppgifter/målgrupp som de 
vanligtvis inte arbetar med som en del i att vara en attraktiv arbetsplats och 
förbereda inför eventuella utmaningar i samband med rekryteringar. 

 Planeringsdag har genomförts. 
 Fortsatt arbete med fokusklienter med målet att avbryta långa perioder av 

bidragsberoende och komma i egen försörjning. 
 En bostadsguide har tagits fram för personer som kommer i kontakt med 

vuxenenheten/socialkontoret i syfte att få en egen bostad. 

Barn- och ungdomsenheten 

Situationen på barn- och ungdomsenheten har varit relativt stabil under årets första 
månader. Lyckade planeringsdagar i mars och framtagandet av en informationsfilm om 
häftet "Min utredning och kontakt med socialtjänsten" har bidragit till en god och 
engagerande arbetsmiljö. Enheten har också föreläst om häftet under Barnrättsdagarna i 
Örebro. 

Personalsituationen är fortsatt besvärlig till följd av många pågående och kommande 
föräldraledigheter. Det har därmed varit oundvikligt att tillfälligt ta hjälp av konsulter 
för att klara av verksamheten. Flera rekryteringar har dock gjorts, och troligtvis kan 
enheten klara sig utan konsulter efter sommaren. 

Biståndsenheten - äldre och funktionsnedsatta 

Ett utvecklingsarbete på enheten har påbörjats med fokus på ansvarsfördelning och 
roller samt organisation. Kontinuerligt pågår arbete för att förbättra för brukare och 
medarbetare. Våld i nära relationer tas med i introduktionsplan för nyanställda 
biståndshandläggare/socialsekreterare och ingår som en del i utredningen vid ansökan 
om bistånd. Utredningsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, används fullt ut, 
vilket stärker individens och anhörigas delaktighet i utredning, planering och 
genomförandet av en eller fler insatser samt uppföljning. Utbildning i samordnad 
individuell plan, SIP, har genomförts i samverkan med landstinget. Enheten har deltagit 
i aktuella SIP-möten.  
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Biståndsenheten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten påbörjat en 
omvärldsspaning i syfte att ta fram förslag på hur framtida daglig verksamhet kan 
fortsätta att utvecklas för att möta upp behov och önskemål som finns hos brukarna. 

Biståndshandläggare har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI). Utbildning 
har också genomförts i Signs of Safety, ett lösningsfokuserat förhållningssätt som syftar 
till att stärka familjens egna styrkor och resurser, i samarbete med barn, föräldrar och 
nätverk. 

Arbetet med Trygg/förstärkt hemgång är igång och är organiserat under 
biståndsenheten. Arbetet är ett led i att möta upp Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1:a januari 2018. Målet med 
verksamheten är bland annat att stödja den enskilde efter sjukhusvistelse för att kunna 
bo kvar i sitt hem samt förbättra samarbetet mellan kommun, öppenvård och sjukhus. 

Från och med årsskiftet erbjuds brukare möjlighet att få nattillsyn via kamera. 

Personalläget har stabiliserats något men det är fortsatt svårt att rekrytera erfaren 
personal, i synnerhet inom LSS-området. Under pågående rekrytering har enheten 
fortsatt behov av konsulthandläggare. 

  

Utföraravdelningen 

Stöd- och behandlingsenheten 
Ny enhetschef tillträdde den 1 mars. Sedan årsskiftet har socialpsykiatrin har övergått 
från prestationsersättning till anslagsfinansiering. Justeringar i bemanningen har gjorts, 
bland annat genom att tjänstgöringsgrader höjts. 

Hemtjänst och servicehus 
Digitalisering av hemtjänsten och ökning av antalet brukare med samsjuklighet innebär 
att behovet av utbildningsinsatser ökat. Tillsammans med IT-avdelningen och Zetup har 
ett arbete kring telefonin i syfte att förbättra tillgängligheten påbörjats. 

Hemtjänsten har under början av året fått ökade volymer. Då verksamheten samtidigt 
har svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, har det medfört övertid och ökad 
stressrelaterad sjukfrånvaro för ordinarie personal. För att öka förutsättningarna för en 
budget i balans och utveckla verksamheten har ett utvecklingsuppdrag med hjälp av 
externt stöd initierats och kommer att genomföras under året. 

Norrgården och Allégården 
I januari 2018 öppnades sex nya platser för personer med demenssjukdom på 
Norrgården, som nu har totalt 48 platser. Utökningen av platser möjliggjorde för 
höjning av tjänstgöringsgrader. Verksamheten har utsett en aktivitetssamordnare i syfte 
att kunna tillgodose brukarnas intressen. Ny enhetschef tillträdde den 8 januari. 
 
Den 1 april tog kostenheten inom utbildningskontoret över ansvaret för tillagningsköket 
på Norrgården. Kökets medarbetare har tillgång till den kompetens som finns inom 
kostenhetens organisation och kan därmed utveckla den goda måltiden ytterligare. Här 
tillagas även Kungsgårdens mat, som tidigare levererades från centralköket. 
 
Utbildningar har genomförts inom demens, konst, palliativ vård, handledning, 
dokumentation och livsmedelshygien. 

 



 

Verksamhetsrapport april 2018 38(61) 
 

 

Kungsgården samt Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 
I syfte att underlätta kommunikation och främja samarbetet har HSE från och med den 1 
januari samverkansmöten med de enheter de arbetar för. Utbildningar inom hygien, 
livsmedelshygien, palliativ vård och arbetsrätt har genomförts under perioden. 

Kungsgården arbetar med anhörigas delaktighet, bland annat genom att starta 
anhörigråd och utbildningscirkel. Det första tillfället är genomfört, en läkare från 
Familjeläkarna utbildade anhöriga om smärta och sömn. HBTQ omcertifiering har 
genomförts. Kungsgården är certifierade av RFSL sedan 2012, då som första 
äldreboendet i Sverige. 

Genom resursplanering har flera medarbetare fått möjlighet att gå upp till heltid och 
enheten arbetar vidare med att kunna erbjuda heltid åt samtliga anställda.   

Förebyggande enheten för äldre 
Enheten är en av tre finalister till årets arbetsplats. 
 
Antalet deltagare i dagverksamheten för personer med demenssjukdom är högre kvartal 
1 2018, jämfört med första kvartalet 2017. Enhetschefen presenterade under våren 
kommunens dagverksamhet vid ett seminarium i Riksdagen. 

Kampanjen demensvän fortsätter. Fram till april månad har 257 demensvänner utbildats 
inom exempelvis brandkåren, Svenska kyrkan i Bro, biblioteket, Socialnämnden med 
flera. 

Enheten har haft språkcafé tillsammans med Skogakyrkan, integrationsstödjare och 
volontärer samt presenterat verksamheten på SFI. Enheten har inlett ett samarbete med 
kulturskolan där äldre ska få spela teater. Teknikgruppen har ökat användandet av 
digitalt stöd och har bland annat haft en förskoleklass på besök för att visa de äldre hur 
de kan arbeta med programmering. 

LSS-enheten  
Parkvägens gruppbostad öppnade den 1 mars 2018. Då utökades också enhetens 
ledningsgrupp med en enhetsledare. Renovering och tillbyggnad av gruppbostäderna 
Gula villan och Rosa villan slutfördes i mars. 

Stigens servicebostad som varit svår att belägga, delvis på grund av höga hyror, 
avvecklades och en servicebostad, Kyrkvägen, inrättades i Kungsängen. Stigens brukare 
flyttade till servicebostaden i Kungsängen, som i nuläget har sju brukare och kan ta 
emot ytterligare tre. 

En omfattande satsning gällande kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och 
motiverande samtal har påbörjats. 

Personlig assistans digitaliserar verksamheten genom att införskaffa bärbara datorer hos 
varje brukare. Utbildning och implementering pågår. 

  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 
Avdelningen håller i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i arbetet med 
olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbetet. Arbetet med att 
förbereda inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR, fortgår. 

Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att införa nytt 
verksamhetssystem, Lifecare utförare, som också stödjer arbetet med Individens behov i 
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centrum (IBIC). Systemet för registrering av utförd tid inom hemtjänsten hanteras av 
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. 

Omställningsarbete pågår gällande insatser för ensamkommande flyktingbarn. 

Avdelningen har i början på året anställt en strateg för relationsvåldsfrågor på halvtid. 
Strategen ser över hur socialkontoret och Upplands-Bro kommun arbetar med dessa 
frågor och ska ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete över hela kommunen. I detta 
arbete ingår även arbetet mot hedersrelaterat våld. 

Rekrytering av en kvalitetsutvecklare har pågått under perioden, avsaknaden av en 
kvalitetsutvecklare har märkts av då kvalitetsuppföljningar inte har kunnat utföras i den 
takt som är önskvärd. 

LOV enstaka platser inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018, ännu 
har inga ansökningar inkommit. 

Mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn 

Verksamheten har ställts om på grund av förändrade ersättningssystem från 
Migrationsverket. Stödboendet Ängen, som bedrivits av Vårljus med målgrupp 
ensamkommande flyktingbarn, har stängts sedan mitten av mars och stödboendet Lane 
på Artistvägen är avvecklat från och med februari 2018. Ensamkommande barn och 
ungdomar bor företrädesvis i familjehem eller stödboende. 

Arbetet med att ta emot nyanlända och ensamkommande flyktingbarn fortsätter i tätt 
samarbete mellan integrationsstödjare, kvalitet- och verksamhetsstöd samt 
myndighetsenheterna. På grund av osäkerhet i beslut från riksdag och regering kan 
snabba och oförutsedda omställningar behöva göras.  

5.2 Ekonomi 

5.2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 201804 Redovisat 201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighetsenhet
erna 81 295 12 476 77 288 15 651 4 007,6 3 175 7 183 1 158 

Utföraravdelning
en 81 558 26 901 80 042 29 529 1 516,4 2 628 4 145 -3 104 

Kvalitet- och 
verksamhetsstöd 16 921 9 813 16 089 9 449 831,8 -364 468 1 050 

Summa 179 774 49 190 173 419 54 629 6 355,8 5 439 11 796 -896 

 

Ekonomiskt 
bistånd Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018 

Avvikelse 
2017 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 7 007 133 6 926 34 81 -100 -19 -259 

Summa 7 007 133 6 926 34 81 -100 -19 -259 
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5.2.2 Helårsprognos 
  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 242 548 37 427 242 600 37 979 -52 552 500 

Utföraravdelningen 240 625 80 703 246 712 86 690 -6 087 5 987 -100 

Kvalitet- och 
verksamhetsstöd 50 353 29 438 50 857 30 542 -504 1 104 600 

Summa 533 526 147 568 540 169 155 211 -6 643 7 643 1 000 

 

  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt bistånd 21 020 400 21 013 393 7 -7 0 

Summa 21 020 400 21 013 393 7 -7 0 

5.2.3 Ekonomisk analys 

Resultat och prognos  

Ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat för perioden med 0,019 mnkr 
motsvarande 0,3 %. På helår prognostiseras budget i balans. 

Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 11,8 mnkr vilket 
motsvarar 9 %. Helårsprognos positiv avvikelse om 1,0 mnkr.  

  

Ekonomiskt bistånd 

Trots ett nollresultat för ekonomiskt bistånd ökar antalet hushåll som uppbär 
försörjningsstöd och även kostnaden per hushåll. Förändrade rutiner inom enheten samt 
samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt för att minska antalet hushåll 
som behöver stöd. 

Helårsprognos enligt budget. 

  

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat på 7,2 mnkr och på helåret 
prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. 

Övergripande administration visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr och beror på 
budgeterade medel som prognostiseras användas till äldreomsorg samt placeringar 
under 2018 vilket ger en helårsprognos enligt budget. 

Vuxenenheten 

Enheten visar ett negativt resultat på 0,3 mnkr som beror främst på placeringar för 
missbruksvård under årets fyra första månader. Januari-april 2018 har det varit fyra-fem 
placeringar/månad. Förvaltningsrätten fattade i slutet av december 2017 beslut om 
LVM-vård vilket påverkar vuxenenheten då det innebär en stora kostnader/månad och 
beslutslängden är sex månader. 

På helår prognostiserar vuxenenheten enligt budget. 

 



 

Verksamhetsrapport april 2018 41(61) 
 

 

Barn- och ungdomsenheten 

Enheten visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket beror främst på färre antal 
placeringar under årets fyra första månader. 

På helår prognostiserar enheten enligt budget. Barn- och ungdomsenheten har under 
årets första tertial varit beroende av tillfälliga bemanningslösningar för att kunna 
bedriva rättssäker handläggning av god kvalitet. Socionomer med lång erfarenhet har 
timanställts viket finansieras av statsbidrag för ökad bemanning. Konsulter har anlitats, 
vilket medför höga personalkostnader. För att avhjälpa ovanstående har enheten arbetat 
mycket aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och med rekrytering. 

Under perioden har flera placeringar i konsulentstödda familjehem samt i 
institutionsvård med osäkerhet att prognostisera hur långvariga placeringarna blir. Ett 
aktivt arbete och nätverksbaserat pågår för att möjliggöra hemflytt när så är möjligt. 
Parallellt eftersöks även jour- eller familjehem i egen regi. 

Biståndsenheten - äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder 

Enheten visar ett positivt resultat på 1,0 mnkr som beror främst på minskat antal externa 
placeringar samt vakant personal under årets första månader gällande trygg förstärkt 
hemgång. Hemtjänstvolymerna har ökat under perioden. 

På helår prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Brukare har erhållit 
hemtjänstinsatser efter sjukhusvistelse istället för extern korttidsplats. Under januari 
2018 öppnades sex nya platser på Norrgården vilket medförde att brukare som väntade 
plats kunde erbjudas vård och omsorgsboende i egen regi. Totalt har 10 brukare anvisats 
vård och omsorgsboende från extern korttidsplats jan-april. Antal placeringar på extern 
korttidsplats har minskat från 19 i januari till 3 i april. Ett samarbete med MAS, 
medicinsk ansvarig sjuksköterska startade under hösten 2017 med syfte i att vägleda 
och konsultera biståndshandläggare. 

Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionshinder samt SoL under 65 

Visar ett positivt resultat med 2,7 mnkr och beror främst på lägre kostnader för boende 
barn samt personlig assistans under årets fyra första månader. 

På helåret prognostiseras enligt budget. Den planering som gjordes vid årets början med 
hemtagningar till bostad LSS har gått enligt planering. Inom boende barn finns en 
reservation då en planerad hemgång har ansökt om ytterligare ett skolår som beslutas av 
utbildningsnämnden. Under årets första fyra månader har enheten anlitat tre konsulter 
för att täcka vakanta tjänster. 

  

Utföraravdelningen visar ett positivt resultat på 4,1 mnkr och på helår 
prognostiseras en negativ avvikelse med 0,1 mnkr. 

Övergripande visas ett positivt resultat på 0,6 mnkr och beror på att kostnader faller ut 
under året. Helåret prognostiseras enligt budget. 

Hemtjänst LOV, serviceboenden samt hemtjänst natt 

Visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr som orsakas av höga personalkostnader trots 
ökade volymer. 

På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat på 3,7 mnkr. Höga 
personalkostnader vilket beror på övertid, sjukfrånvaro och brist på vikarier. På grund 
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av svårigheter att rekrytera har hemtjänsten anställt många oerfarna vikarier vilket 
inneburit en längre introduktion. Nya vikarier behöver extra tid för introduktion till 
arbetet samt nödvändiga utbildningsinsatser för digitala utbildningar, miljöutbildning, 
förflyttningsutbildning och basala hygienrutiner. 

Äldreboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamheten samt tekniska hjälpmedel 

Enheterna visar ett positivt resultat med 2,2 mnkr beroende på vakanta tjänster samt 
minskade omkostnader på Norrgården och Kungsgården. 

På helåret prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. Inom egen regis vård- och 
omsorgsboenden har effektiviseringar skett inom bemanningen och på Norrgården har 
kostenheten övertagit köket där mat även till Kungsgården tillagas. 

Förebyggande enheten  

Enheten visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. På helår prognostiseras enligt budget. 

Personlig assistans 

Enheten visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr och beror på ett påbörjat arbete med 
avveckling av verksamhetens jourersättningar. 

På helår prognostiseras ett underskott på 0,2 mnkr och beror främst på att ett ökat antal 
kontaktpersoner. Prognosen kan snabbt ändras utifrån förändringar inom personlig 
assistans gällande brukares beslut eller om antalet brukare förändras. 

Grupp- och servicebostäder 

Grupp- och servicebostäder visar ett positivt resultat på 2,2 mnkr och beror på för hög 
budgetering av den nya gruppbostaden Parkvägen samt effektiviseringar. 

På helår prognostiserar enheten en positiv avvikelse med 2,5 mnkr. 

Stöd- och behandlingsenheten och socialpsykiatri 

Enheterna visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr som beror på vakanta tjänster under 
årets första månader. 

På helår prognostiseras ett överskott på 200 tkr. 

  

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr. På helåret 
prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr. 

Det positiva resultatet beror främst på vakanta tjänster inom kvalitet- och 
verksamhetsstöd samt lägre kostnader för trygghetslarm och digitala lås under årets fyra 
första månader. Integrationen visar ett negativt resultat både för nyanlända och 
ensamkommande barn. Kostnaderna för nyanländas försörjningsstöd har varit höga 
under perioden och prognostiseras vara fortsatt höga under hela året. 
Omställningsarbetet kring ensamkommande barn har pågått under årets första månader 
och kostnaderna var fortsatt höga under perioden. 
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5.2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2017 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto 

SIG (social insatsgrupp) 2018-09 2020-09 2 570 0 2 570 0 

       

Summa 2 018 2 020 2 570 0 2 570 0 

5.2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Projektet beräknas starta ca 1 september och beräknas pågå under två år. Planering av 
verksamheten har påbörjats och rekrytering av SIG-lotsar och projektledare pågår. 

5.2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inventarier Utföraravdelningen    3 505 0 

      

Förebyggande enheten      

Förebyggande enheten 150  150  0 

Dagverksamheten 100  100  0 

      

Grupp- och servicebostäder enlig 
LSS      

Möbler Gruppbostäder 150  150  0 

Ny gruppbostad 281  281  0 

Ny servicebostad 140  140  0 

      

Hemtjänst      

Möbler, inventarier, Hemtjänst 200  200  0 

Möbler, inventarier allmänna lokaler 
Hemtjänst 300  300  0 

Säkra lås Hemtjänst 115  115  0 

El-cyklar Hemtjänst 100  100  0 

      

Vård- och omsorgsboenden      

Möbler, inventarier Norrgården, 6 
nya platser 720  720  0 

Sängar, Norrgården 190  190  0 

Kungsgården möbler 260  260  0 

      

Stöd- och behandlingsenheten      

Stöd och Behandling digital 
utrustning 50  50  0 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

Stöd och Behandling möbler 550  550  0 

      

Socialpsykiatrin möbler 100  100  0 

      

Utförarverksamheten, möbler och 
inventarier 700  700  0 

      

Kvalitet- och verksamhetsstöd      

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 300  300  0 

Summa 4 406  4 406 3 505 0 

5.2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

År 2018 har Socialnämnden en total investeringsbudget på 4 406 tkr. Socialnämnden 
fastställde 3 505 tkr samt överföring av totalt 901 tkr från 2017 som bestod av 
Parkvägens gruppbostad, 281 tkr samt utbyggnaden av Norrgårdens vård- och 
omsorgsboende, 620 tkr. 

  

Dagverksamheten 100 tkr 

Komplettering av inredning på dagverksamheten med anledning av det växande antalet 
deltagare. 

  

Förebyggande enheten 150 tkr 

Upprustning - redskap till gym. 

  

Grupp- och servicebostäder enligt LSS 571 tkr 

Parkvägen 

Helt ny inredning och möbler av ny gruppbostad 281 tkr. 

Kyrkvägen 

Möbler och inventarier av ny servicebostad 140 tkr. 

Kamrervägen 

Möbler, inventarier personalrum 100 tkr. 

Gula/Rosa Villan 

Inventarier 50 tkr 
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Hemtjänst 715 tkr 

Möbler och inventarier 200 tkr 

Möbler och inventarier allmänna utrymmen 300 tkr 

Säkra lås 115 tkr 

Elcyklar 100 tkr 

  

Vård- och omsorgsboenden 1 170 tkr 

Norrgården 

Möbler och inventarier. 6 nya platserna 720 tkr 

Sängar 190 tkr 

Kungsgården 

Möbler 260 tkr 

  

 Stöd- och behandlingsenheten 600 tkr 

Digital utrustning 50 tkr 

Möbler och inventarier 550 tkr 

  

Socialpsykiatrin 100 tkr 

Möbler och inventarier 

  

Utförarverksamheten 700 tkr 

Ej ännu fastställt var i verksamheterna investeringar ska ske. 

  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 300 tkr 

Upprustning av bostadsrättslägenheter, servicehuslägenheter i Bro. 
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6 Tekniska nämnden 

6.1 Inledning 

6.1.1 Vinjett 
Under första tertialet har ett flertal projekt och aktiviteter påbörjats eller genomförts. 
Under året fortsätter tekniska nämnden att fokusera på en välskött och trygg utemiljö i 
kommunen. Detta framför allt genom att förvalta och sköta befintligt bestånd. 

6.1.2 Ansvarsområde och organisation  

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

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter inom 
vatten- och avloppslagstiftning samt fastighetsrenhållning. 

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och 
grundkartor, GIS-verksamhet och kommunens byggnads- och adressregister. Nämnden 
ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak 
samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tekniska nämnden ansvarar 
också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader 
och anläggningar. 

Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning som arbetar för Tekniska nämnden. 
Kontoret arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. 

På Samhällsbyggnadskontoret finns det sex avdelningar: bygg-, exploaterings-, 
livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska avdelningen. Det är den tekniska avdelningen 
som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden. På tekniska avdelningen finns 
en stab, 4 enheter med enhetschefer; Mät- och GIS, Gata/park/trafik, Vatten- och avlopp 
samt Avfallsenheten. Bostadsanpassning samt vissa funktioner i kontaktcenter ingår 
också i tekniska avdelningens ansvarsområde. 

Verksamheten är omfattande och en del uppgifter utförs av upphandlade entreprenörer. 

6.1.3 Viktiga händelser under året 

Kretsloppscentraler i egen regi 

Ett fortsatt positivt gensvar från besökare. En minskning av avfallsmängden med 440 
ton fördelat på 101 transporter, detta dels beroende på införande av bomsystem men 
även kompetenshöjning hos personalen. 

Avfallsföreskrifter och Avfallsplan 

Arbetet med de uppdaterade avfallsföreskrifter och nya avfallsplanen fortsätter. 
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VA-plan 

Förslag till VA-policy och VA-plan är färdigställda tillsammans med representanter 
från hela Samhällsbyggnadskontoret och presenterade för allmänheten vid 
informationsmöten. 

Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar 

Stora utredningar av ledningsnäten påbörjades under 2017, bland annat komplett 
hydraulisk modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska modeller 
är till stor nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av t ex 
befolkningstillväxt. Dricksvattenmodellen och dagvattenmodellen färdigställdes under 
T1 2018 och spillvattenmodellen beräknas levereras till sommaren 2018. 

Tillskottsvatten och områdesfilmning 

Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och förnyelseplan påbörjades områdesfilmning 
av valda delar av spillvattennätet under hösten 2017. Planen är att succesivt filma hela 
kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Filmning 
färdigställdes under våren 2018 och nu bearbetas materialet för vidare planering och 
prioritering av åtgärder. 

Ådö 

Projektering av Ådö-halvön är utförd. Entreprenadarbeten påbörjas efter sommaren 
2018. 

UBS-ledningen 

Andra etappen av UBS-ledningen påbörjades vid årsskiftet 2017/2018. Den pågår nu för 
fullt. 

Flytt till nya lokaler 

Driftpersonalen för VA- och Gata/park/trafik beräknar inflyttning i de nya 
personalutrymmena på Ullevivägen under sommaren. VA:s kontorspersonal flyttar 
också under sommaren ut ur Furuhällshuset och in i polisens gamla lokaler på 
Kyrkvägen. 

Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2018 

Flera projekt inom Trafik- och tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara 
genomförda innan årets slut. 

Medborgardialog Spontanidrottsplatser 

Inventering av spontanidrottsplatser i kommunen är genomförd och sammanställd i en 
rapport. På Kungsfesten den 26 maj 2018 kommer medborgardialog ske kring detta där 
även förslag på åtgärder och andra ytor kommer att diskuteras. 

Bulleråtgärder 

Enheten har fortsatt arbetet med en handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder 
utmed de kommunala vägarna samt tagit fram förslag på vilken typ av bidrag som 
kommunen kan bistå med för bullerutsatta fastigheter. Enheten har också utfört en 
inventering på de fastigheter som är bullerutsatta som förberedelse för åtgärdsplanerna. 
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Parkeringspaketet 

Det tas fram uppföljningsrutiner för parkeringspaketet och det är under framtagning en 
parkeringsapp för att kunna betala parkering på infartsparkeringen med SL-accesskort 
via telefonen för att ytterligare främja kollektivtrafikresande. Hittills har införandet av 
parkeringsavgifter medfört bättre tillgänglighet på lediga platser i Kungsängen centrum. 
Den utredning som är gjord om boendeparkeringstillstånd kommer att följas upp under 
året. 

Digitalisering 

Det har arbetats mycket med att digitalisera verksamheten, bland annat genom att 
uppdatera kartor och informationen i kartorna. Kommunkartorna uppdateras 
kontinuerligt med information och ett tätt samarbete mellan Gata/Park/Trafik-enheten 
och Mät- och GIS-enheten är viktig. Bland annat har det genomförts inventeringar på 
samtliga skyltar i Brunna och kommer fortsätta med Kungsängen och Bro. Kartorna har 
även uppdaterats med belysningsinformation, övergångsställen, trottoarer m.m. 

Bommar 

Arbetet med utbyte av bommar fortsätter. Detta för att många var gamla och inte fyllde 
önskad funktion samt att med nya bommarna skapar vi ett enhetligt och städat intryck 
vilket bidrar positivt till den upplevda tryggheten. Det underlättar även för 
räddningstjänsten och snöröjningsfordon. 

Drift Vinterunderhåll 

Det har varit en vinter med mycket väderomslag vilket påverkat insatserna för 
snöröjning och halkbekämpning. I och med den växlande temperaturen så har det blivit 
många insatser i år som kommer återspeglas i kostnader för vinterväghållningen. 
Sandupptagningen pågår och ska vara klar senast den 25 maj. 

Felanmälningsappen 

Enheten har aktivt deltagit i framtagandet och ändringar i den nya felanmälningsappen 
som är ett felanmälningssystem som kommuninvånare enkelt kan felanmäla allt som rör 
gata, park och trafik.  

Upphandling av driftentreprenör 

Avtalet med befintlig driftentreprenör går ut i maj 2018 och upphandling av ny 
driftentreprenör är klar och avtal är skrivet. Startmöte är genomfört och uppföljning av 
detta kommer ske innan avtalet träder i kraft. 

Parkeringar 

Belysningen har förbättrats på parkeringen i Bro centrum, på södra sidan av Bro station 
samt på Assurs väg ut från parkeringen mot Ginnlögs väg. 

Trygghetspaketet 

Enheten har genomfört två trygghetsinventeringar samt en trygghetsvandring. 
Åtgärdslista är framtagen och prioriteringslista finns för fortsatt arbete med 
trygghetsfrågorna. 

Belysning 

Arbetet med byte till LED fortsätter. Det har även satts upp dubbelarmad armatur på 
belysningsstolpar längs med Granhammarsvägen för att förbättra belysningen på gång- 
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och cykelvägen som går parallellt med bilvägen. Belysningen är även förstärkt i 
områden som varit mörka och upplevts som otrygga samt vid övergångsställen och 
busshållplatser. Det har genomförts ronderingar samt drift och underhåll på befintlig 
belysning och även bytt till nya armaturer i vissa områden. Ett arbete som pågår är att se 
över belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska bli bättre och trevligare. 

Beläggning 

Under 2017 fokuserades det på att göra underhållsåtgärder på framförallt gång- och 
cykelvägar. Under 2018 kommer fokus ligga på det större vägnätet då vintern medfört 
extremt stor påverkan på beläggningen samt att underhållet ligger efter på många av 
kommunens vägar. Beläggningsarbetena är beställda och kommer att dra igång under 
maj månad. Det har även planerats för ett par asfaltgupp i kommunen på strategiskt 
utvalda platser för att öka trafiksäkerheten. Det finns även plan för förstärkningar av 
befintlig vägmålning framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid 
de större vägarna. 

Konstbyggnader 

Ett samarbete är inlett med Fryshuset samt elever från Broskolan för att de ska vara 
delaktiga i framtagandet av nya utformningen och belysning av gångtunnlar. På detta 
sätt hoppas enheten på att skadegörelsen kommer att minska och att tryggheten ökar. 
Under sommaren kommer projektet att genomföras och tre gångtunnlar i Bro kommer 
renoveras. Enheten kommer även byta tätskikt på två gångtunnlar i Bro som är i stort 
behov av detta. 

Lillsjötoppen 

Viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att vatten från vattenfallet rinner 
genom kullen. För att se hur bärigheten är så har en geoteknisk undersökning 
genomförts. Resultatet från undersökningen har inkommit och åtgärder är listade. Dock 
måste prioritering tas fram och det arbetet pågår just nu. Utifrån resultatet från 
undersökningen kommer förslag på åtgärder tas fram för att förstärka säkerheten kring 
området. 

EON fjärrvärmeledningar 

Avdelningen har aktivt varit delaktiga i bland annat förbesiktningar, handläggning av 
trafikanordningsplaner och trafikföringsprincip. Enheten har för dialog kring 
återställningsarbeten och granskat handlingar för breddning av gång- och cykelvägar. 

KFF-avtal (Kommunala Förrättningsförberedelser) 

Nytt avtal har trätt i kraft med Lantmäteriet under april månad där kommunen är 
ansvarig för all fastighetsbildning i kommunen. 

Ny enhet och enhetschef 

Kart- och mätavdelningen har slagits ihop med GIS-enheten och heter numer Mät- och 
GISenheten och har en egen enhetschef som började 2 maj. Enheten är organisatoriskt 
placerad under tekniska avdelningen. 
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6.2 Ekonomi 

6.2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201804 Redovisat 201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator, vägar, 
parkering och 
administration 12 009 1 655 11 994 1 231 15 -424 -409 746 

Vinterväghållning 1 977  4 769  -2 793 0 -2 793 -1 242 

Parkverksamhet 2 814  2 439  375 0 375 737 

Bostadsanpassni
ngsbidrag 1 199  1 146  53 0 53 441 

Övrig allmän 
platsmark 41 93 47 432 -6 338 332 -42 

Mät och GIS 2 513 740 2 097 720 416 -20 396 122 

Summa 20 553 2 488 22 492 2 383 -1 940 -106 -2 046 762 

Affärsverksamhet 

  Budget 201804 Redovisat 201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall 8 463 8 517 7 399 12 940 1 064 4 423 5 487 3 171 

Vatten och avlopp 17 295 19 136 17 873 19 570 -578 434 -144 2 559 

Summa 25 758 27 653 25 272 32 510 486 4 857 5 343 5 730 

6.2.2 Helårsprognos 
  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gator, vägar, parkering 
och administration 35 950 4 966 36 050 3 746 -100 -1 220 -1 320 

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

Parkverksamhet 8 418 0 8 536 0 -118 0 -118 

Bostadsanpassningsbidrag 3 598 0 3 598 0 0 0 0 

Övrig allmän platsmark 122 280 122 618 0 338 338 

Mät och GIS 7 479 2 219 7 337 2 369 142 150 292 

Summa 61 497 7 465 63 573 6 733 -2 076 -732 -2 808 

Affärsverksamhet 

  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Avfall 25 550 25 550 25 010 25 010 540 -540 0 

Vatten och avlopp 52 248 52 248 52 248 52 248 0 0 0 

Summa 77 798 77 798 77 258 77 258 540 -540 0 
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6.2.3 Ekonomisk analys 

De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet 

Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott på 762 tkr för första tertialen. Dock 
på helårsprognosen blir det med stor sannolikhet ett underskott på ca 2 808 tkr. Det har 
varit en vinter med mycket väderomslag vilket påverkat insatserna för snöröjning och 
halkbekämpning. I och med den växlande temperaturen så har det blivit många insatser i 
år som kommer prägla kostnader för vinterväghållningen resten av året. 

Gator, vägar, parkering och administration 

Gator och vägar visar ett underskott på 409 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen 
gäller konsulttjänster då det varit resursbrist under en period inom enheten där konsulter 
behövt avlasta i tjänsten som mark- och anläggningstekniker samt som projektledare för 
kommunens räkning i E.ONs fjärrvärmeprojekt. Enheten har nu anställt en mark- och 
anläggningstekniker men E.ONs projekt kan komma att öka konsultkostnaderna. 
Prognosen för helår ser ut att bli ett kraftigt minusresultat än budgeterat. Intäkter från 
parkeringsautomaterna i Kungsängen har blivit lägre än beräknat vilket troligtvis beror 
på: 

1. Parkeringen på Ringvägen är avstängd 

2. Infartsparkeringen har lägre beläggning på grund av arbetena som EON utför i 
anslutning till parkeringen 

3. Intäkterna från appen släpar 2 månader vilket innebär att just nu finns endast intäkter 
från januari och februari inne 

Det har även varit färre ansökningar av nyttoparkeringstillstånd hittills under 2018. De 
flesta ansökningar brukar vara efter sommaren så troligtvis kommer intäkterna att öka 
då. 

Vinterväghållning 

Vinterväghållningen visar ett underskott på 2 793 tkr i förhållande till budget. Detta 
beror mycket på tillkommande ytor samt höga kostnader på grund av den varierande 
väderleken under januari till april 2018. Prognosen för helåret ser ut att gå 2000 tkr back 
för vinterväghållningen beroende på vilken vinter det blir i höst. 

Parkverksamhet 

Parkverksamheten visar ett överskott på 375 tkr i förhållande till budget. I avtalet är det 
reglerbara mängder med vår huvudentreprenör. Säsongen har inte dragit igång ännu så 
de större kostnaderna har inte kommit än, men prognosen för helår ser ut att bli 118 tkr 
högre än budgeterat beroende på ambitionsnivå och oväntade händelser typ störtregn 
med mera. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Verksamheten visar ett överskott under första tertialen på 441 tkr. Prognosen är att 
verksamheten förväntas ha en budget i balans om inga större kostnadskrävande ärenden 
anmäls. 

Övrig allmän platsmark 

Övrig allmän platsmark är prognosticerad till ett överskott på helår till 338 tkr genom 
avgifter för upplåtelse av allmän platsmark, torgytor med mera. 
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Mät- och GIS 

Mät- och GIS visar ett överskott på 122 tkr i förhållande till budget. Prognosen för helår 
ser också ut att bli ett mindre överskott på 292 tkr. Detta på grund av lägre 
personalomkostnader. 

Affärsverksamheterna 

Både avfall och vatten- och avlopp har budget i balans och redovisar ett nollresultat. 

Dock kommer sommarhämtningar att genomföras under sommaren eftersom nya 
avfallsplanen ännu inte godkänts. Detta kommer att innebära en merkostnad som inte är 
med i budget. 
Hur stor denna kostnad kommer att bli är ännu oklart då entreprenören ännu inte 
presenterat hur upplägget kommer att se ut. 

 

6.2.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Övrigt att fördela 0  0 0 0 

Gatubelysning 36 725 29 725 5 000 7 000 2 000 

Beläggningsunderhåll 52 227 47 227 7 000 5 000 -2 000 

Lekplatser 6 410 1 949 4 461 4 461 0 

Bullerdämpande åtgärder 3 116 1 180 500 1 936 1 436 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 1 995 20 000 28 905 8 905 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 33 918 24 431 9 487 9 487 0 

Skyltning 1 068 517 551 551 0 

Program schakttillstånd och TA-
planer 251 126 125 125 0 

Konstbyggnader 6 873 2 873 4 000 4 000 0 

Kockbacka trafikplats 4 100 0 4 100 4 100 0 

Ridstigar 1 328 66 1 262 1 262 0 

Parkeringsåtgärder 1 049 49 1 000 1 000 0 

Lillsjötoppen (geoteknisk 
undersökning) 700 145 555 555 0 

Trygghetsskapande åtgärder 2 391 391 2 000 2 000 0 

Promenad vid Lillsjön 500 0 0 500 500 

Parkvägen nytillkommande väg 
LSS-boende 1 400 0 1 400 1 400 0 

Utveckling av allmänna ytor 2 209 1 210 1 000 1 000 -1 

Flygfotografering, kartering och 
digitalisering 1 000 0 1 000 1 000 0 

Summa 186 165 111 884 63 441 74 282 10 840 



 

Verksamhetsrapport april 2018 53(61) 
 

 

 

Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

KLC i egen regi 2 242 92 1 500 2 150 650 

Summa 2 242 92 1 500 2 150 650 

VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram VA 0   0 0 

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 4 239 2 129 2 000 2 110 110 

Reinvestering Murarv. 6 000 9 8 000 5 991 -2 009 

Diverse inv. Maskiner 1 542 1 067 475 475 0 

Pumpstationer 7 541 2 401 1 000 5 140 4 140 

Utredn. och åtg. ovidkommande 
vatten 3 500 93 1 000 3 407 2 407 

LPS-pumpar ospecificerat 3 900 1 115 1 500 2 785 1 285 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 0 1 500 150 000 148 500 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 65 217 30 000 84 783 54 783 

Vattenkiosker 3 000 928 1 000 2 072 1 072 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 645 1 527 1 500 11 118 9 618 

Nya ledningar ospec 4 500 407 2 000 4 093 2 093 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000 0 1 000 3 000 2 000 

Ådö utbyggnad 51 500 706 10 000 50 794 40 794 

Utökat VA-verksamhetsområde 16 500 136 0 16 364 16 364 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 0 10 000 10 000 

Dricksvattenmodell 0 0 0 0 0 

Nytt fordon 500  500 500 0 

Anläggningsavgifter 0  -45 000 0  

Summa 428 367 75 735 16 475 352 632 291 157 

6.2.5 Kommentarer investeringsredovisning 

Gatubelysning: Budget för 2018 är 7 000 tkr. Enheten kommer föreslå att flytta 
2 000 tkr till beläggning då det finns akuta vägar som måste lagas och asfalteras. 
Mycket beror på den vintern som varit 2017/2018, att det varit stora väderväxlingar som 
påverkat beläggningen. Prognosen är att enheten kommer göra av med samtliga 
investeringspengar för belysningen. En del belysningsåtgärder kommer även att 
genomföras inom projektet trygghetsskapande åtgärder. Helårsprognosen är ett 
överskott på 2000 tkr. 
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Beläggningsunderhåll: Budget för 2018 är 5 000 tkr. På grund av den ansträngda 
väderleken under vintern 2017/2018 och eftersatt underhåll på det större vägnätet i 
kommunen så kommer enheten att göra av med budgeten och önskar även att flytta över 
2 000 tkr från belysning till beläggning då vi ser ett större behov att investera på 
beläggningen i år. Helårsprognosen är ett underskott på 2000 tkr. 

Lekplatser: Budget för 2018 är 4 461 tkr och när den nya lekplatsen vid Kungsängens 
IP är klar är budgeten förbrukad. 

Bullerdämpande åtgärder: Budgeten för 2018 är 1 936 tkr. Enheten har börjat arbeta 
aktivt med bulleråtgärder och kommer föreslå ett första steg i åtgärdsplan genom att 
erbjuda bullerutsatta fastigheter att söka bidrag för åtgärder. Prognosen är att vi inte 
kommer hinna göra av med budgeten under året. Helårsprognosen är ett överskott på 
1436 tkr. 

Kungsängens torg etapp 3: Byggnationen av torget kommer att fortsätta under 2019 så 
det prognosticerade överskottet på 8 905 tkr kommer att användas då. 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2018 är 5 482 tkr. Enheten har 
prioriterade projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet som totalt ligger på 
14 155 tkr. Samtliga projekt är påbörjade och prognosen är att budgeten kommer att 
användas under året. 

Skyltning: Budgeten för 2018 är 551 tkr. Enheten har många skyltar som behöver bytas 
ut, dessutom har en vägvisningsplan tagits fram som innebär en hel del arbete med 
befintliga skyltar för att skapa en tydlighet och städat intryck på kommunens vägar. 
Prognosen är att budgeten kommer att användas under året. 

Program schakttillstånd och TA-planer: Budget för 2018 är 125 tkr. Planen är att 
köpa till ett tilläggsprogram till Isy Case som hanterar fakturor och är kopplat till 
Agresso. Fakturorna gäller avgifter för TA-planer och schakttillstånd samt för viten i 
samband med detta. Detta programmet är ett steg i digitaliseringen av verksamheten. 
Idag hanteras fakturorna manuellt och detta försvårar uppföljningen. Programmet 
kommer handlas upp efter att enhetens nya Mark- och anläggningstekniker är på plats 
(from juni 2018). Prognosen är att budgeten kommer att användas under året. 

Konstbyggnader: Budget för 2018 är 4 000 tkr. Enheten håller på att ta fram en teknisk 
beskrivning för renoveringen av 2 broar. Renoveringen kommer att utföras av 
kommunens beläggningsentreprenör. Arbeten beräknas påbörjas i juni 2018. Även 3 
tunnlar i Bro kommer att renoveras med hjälp av utformning från ungdomar på 
Broskolan. Prognosen är att budgeten kommer att användas under året. 

Kockbacka trafikplats: Budget för 2018 är 4 100 tkr. Avdelningen tror att allt kommer 
att användas under året. 

Ridstigar: Budget för 2018 är 1 262 tkr. Avdelningen tror att allt kommer att användas 
under året. 

Parkeringsåtgärder: Budget för 2018 är 1 000 tkr. I arbetet för att skapa säkra 
skolvägar behövs bland annat parkeringen på Fågelvägen flyttas för att förlänga och 
koppla ihop gångbanorna runt Råbyskolan och förskolan. Planen är även att se över 
befintliga parkeringar för eventuella upprustningar samt eventuella utökningar av 
infartsparkeringar i Kungsängen. Prognosen är att budgeten kommer att användas under 
året. 
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Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning): Budget för 2018 är 555 tkr. Hela 
geotekniska undersökningen inkl. slutrapport har landat på 324,5 tkr. Kvar finns 378 tkr 
av budget vilket planeras att använda för åtgärder på Lillsjötoppen utifrån den 
geotekniska undersökningen. 

Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2018 är 2 000 tkr. Enheten arbetar aktivt för 
att förbättra tryggheten i kommunen. Dels åtgärdas en del saker i Bro, framförallt 
centrumnära områden. Dels så har enheten haft två trygghetsinventeringar, en i Brunna 
och en i områden runt Kungsängens centrum. Enheten har även deltagit i 
Synlighetsinsatser som anordnats i Kungsängen centrum där även inventering av 
trygghet gjordes i samband med detta. Enheten har även deltagit och inhämtat 
synpunkter under trygghetsinventering hos företagarna i Bro centrum. Utifrån detta 
samt synpunkter från allmänhet, egna iakttagelser, enkätstudien angående säker skolväg 
som genomfördes under hösten 2017 har en åtgärdslista tagits fram med prioriteringar 
för trygghetsskapande åtgärder. Prognosen är att budgeten kommer användas i år. 

Promenad vid Lillsjön: Budget för 2018 är 500 tkr. Projektet ligger vilande under året 
på grund av brist på personalresurs. 

Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende: Budgeten för 2018 är 1 400 tkr. 
Arbeten pågår med att färdigställa och finplanera Parkvägen fram till LSS-boendet. Det 
görs parkering, kantsten, asfaltering och gång- och cykelbana. Motionsspåret som går i 
anslutning till Parkvägen läggs om en del av sträckan då delar av spåret har "försvunnit" 
på grund av byggnationen av boendet. Prognosen är att budgeten kommer att användas 
under året. 

Utveckling av allmänna ytor: Budgeten för 2018 är 1 000 tkr. Enheten planerar att 
lyfta befintliga ytor med tex lökar och andra planteringar. Detta är bäst att göra under 
hösten för att växterna ska klara sig bäst. Prognosen är att budgeten kommer användas 
under året. 

Flygfotografering, kartering och digitalisering: Budgeten på 1 000 tkr beräknas 
användas under året. 

  

Avfallsenheten 

KLC i egen regi: Under året kommer investeringar att göras på Kretsloppscentralerna i 
form av ny trucklösning och komprimatorlösning för wellpapp. Upphandling för dessa 
tjänster pågår just nu. 

  

Vatten och avlopp 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat: Verksamheten jobbar löpande med att 
bygga nya serviser och med ledningsrenovering. 

Reinvestering Murarvägen: Upphandling påbörjades under vintern, utbyggnad sker 
våren 2018. 

Diverse investeringar maskiner: Verksamheten ser över vilka maskiner vi har behov 
av att köpa in. Inköp av spolutrustning till jourbussen är gjort under våren. 

Diverse åtgärder Pumpstationer: En investeringsplan för pumpstationerna togs fram 
2016. Många mindre åtgärder i planen utförs kontinuerligt. Under 2018 är det planerat 
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ett flertal pumpbyten och utbyte av el- och styrsystem. 

Utredning och åtgärder ovidkommande vatten: Arbetet med förnyelseplanen är 
precis påbörjat och en mängd åtgärder kommer att identifieras och utföras. Tidigare 
genomförd områdesfilmning är till stor hjälp i det arbetet. Vi deltar även med en 
representant i ett nybildat nätverk för uppströmsarbete som Käppalaförbundet har 
initierat. 

LPS-pumpar ospecificerat: Löpande arbete med nyanslutningar i områden med 
tryckavlopp (Low Pressure Sewer). 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och 
åtgärder men inte akut. Detta är påbörjat under våren med en förstudie av nybyggnation 
av Kungsängens pumpstation. 

UBS-ledningen (Sigtunaledningen): Etapp två, mellan Willys i Bro och Håbo-Tibble 
kyrkby påbörjades under vintern och fortskrider planenligt. Entreprenör är upphandlad 
för kommande etapper, inklusive sjöledningen till, och anslutningen i Sigtuna. 

Vattenkiosker: En vattenkiosk och en slamkiosk blev klara i somras. Ytterligare en 
vattenkiosk planeras i Brunna 2018 och en i Kungsängen 2018. Ytterligare en 
vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble. 

Dagvattendammar/-åtgärder: Verksamheten arbetar löpande med utredningar och 
åtgärder i dagvattensystemet. En hydraulisk modell av hela det kommunala 
dagvattensystemet togs fram under 2017 och blev klar under våren. Modellen visar på 
omfattande brister i dimensioneringen vilket innebär översvämningsrisker. 
Sedimentprovtagning av alla våra större dagvattendammar utfördes i april för att 
bedöma dammarnas status och funktion. Rapporten väntas under sommaren. 

Nya ledningar ospecificerat: Löpande arbete med ledningsförnyelse. 

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. 

Ådö utbyggnad: Arbete för att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. 
Projektering pågår. Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-
2020. Verkaviken och passagen av campingområdet utförs under hösten 2018. 

Utökat VA-verksamhetsområde: Verksamheten har inlett arbetet med anslutning av 
Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta till kommande huvudledningar. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning 
mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projektering påbörjas 2018. 

Dricksvattenmodell: En uppdaterad hydraulisk modell för dricksvattennätet påbörjades 
under 2017, beräknas bli klar under våren 2018. Dricksvattenmodellen visar på god 
kapacitet i dricksvattennätet i både tryck och flöde, och i huvudsak hög leveranssäkerhet 
på grund av rundmatning. 

Nytt fordon: Verksamheten planerar att köpa in ett nytt fordon under året. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 
anläggningsavgifter. 
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7 Utbildningsnämnden 

7.1 Inledning 

7.1.1 Vinjett 
Barnomsorg på obekväm arbetstid (s.k. nattis), startade på försök 1 mars 2017 på 
Förskolan Ekhammar. Utbildningsnämnden beslutade i april att permanenta 
verksamheten. 

Skolutvecklingsprogrammet som togs fram 2016 och kommer under året att följas upp, 
då det gått halva tiden för programmet. Programmet gäller 2016-2020. 

En viktig händelse är utbyggnad av förskolan Blomman i Bro, som kommer ske under 
året. Blomman byggs ut med två avdelningar. 

Lovskola kommer att genomföras för elever i åk 8 och 9. 

  

7.1.2 Ansvarsområde och organisation  

Under 2018 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola samt kostverksamhet. 

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. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor. 

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 1000 personer. 

7.1.3 Viktiga händelser under året 

Förbättra elevresultaten  
Resultaten i grundskolan är bra. I åk 9 har resultaten förbättrats, både när det gäller det 
genomsnittliga meritvärdet och andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen. 
Samtliga skolor med åk 9 har positiva SALSA-värden. I SKL:s Öppna jämförelser för 
grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på plats 21 i riket när resultaten i åk 
9 vägts samman, vilket får anses som mycket bra. Högsta prioritet i grundskolan är att 
öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program. 
Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter. 
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Förskoleklassen blir obligatorisk  
Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blir obligatorisk. Det innebär att vi kommer 
ha något fler elever i förskoleklass då alla 6-åringar tidigare inte gått i förskoleklass. Till 
exempel; 2016 gick 94 % av alla 6-åringar i kommunen i förskoleklass. 

Obligatorisk lovskola  
Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i 
åk 8 och 9. Detta medför extra kostnader. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och 
med att det nu blir obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, kommer lovskola 
bedrivas i betydligt större omfattning. Kommunerna får ett generellt bidrag för detta, 
som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får Upplands-Bro ca 160 tkr för 
2018, vilket inte kommer täcka de förväntade kostnaderna. 

Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9  
Från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt med PRAO i grundskolan. 

Larm och säkerhet  
Med en allt mer otrygg omvärld fortsätter arbetet med säkerhetsåtgärder och utrusta 
våra förskolor och skolor med bra larm. Till exempel så påbörjas våren 2018 ett försök 
med trygghetslarm på några förskolor och skolor. 

Modernisering av lokaler  
Arbetet med att modernisera och anpassa skolors och förskolors lokaler efter de behov 
som finns fortsätter. Under året kommer ytterligare några enheter att renoveras. 

7.2 Ekonomi 

7.2.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201804 Redovisat 201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
oms/Nattoms 3 294 1 091 3 647 1 072 -353 -18 -371 -179 

Förskola/Öppen 
förskola 146 498 73 840 145 859 72 555 640 -1 287 -647 -3 146 

Grundskola/ 

Fritidshem 245 940 106 678 250 023 107 139 -4 083 461 -3 622 -7 207 

Grundsärskola 10 539 3 393 9 740 3 577 800 184 984 -270 

Gymnasieskola 92 105 52 659 93 223 52 323 -1 118 -336 -1 454 676 

Gymnasiesärskol
a 3 591 84 3 001 65 590 -19 572 529 

Gemensam 
verksamhet 22 823 19 592 22 178 20 929 836 1 337 2 173 1 946 

Summa 524 790 257 337 527 671 257 660 -2 688 322 -2 365 -7 651 
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7.2.2 Helårsprognos 
  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk oms/Nattoms 6 878 1 869 8 078 1 869 -1 200 0 -1 200 

Förskola/Öppen förskola 429 850 221 521 432 450 221 521 -2 600 0 -2 600 

Grundskola/Fritidshem 703 808 321 195 709 808 322 195 -6 000 1 000 -5 000 

Grundsärskola 30 742 10 172 30 742 10 172 0 0 0 

Gymnasieskola 280 310 158 231 282 210 158 231 -1 900 0 -1 900 

Gymnasiesärskola 10 772 252 10 772 252 0 0 0 

Gemensam Verksamhet 63 848 58 776 62 848 58 776 1 000 0 1 000 

Summa 1 526 208 772 016 1 536 908 773 016 -10 700 1 000 -9 700 

7.2.3 Ekonomisk analys 

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -9 700tkr. Underskottet motsvarar 
1,3 % av nämndens totala budget. 

Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos 
dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten beräknas bli underskott med -1 
200 tkr. Översyn av verksamheten pågår och en utvärdering har gjorts efter det första 
verksamhetsåret. 

Förskola och Öppen förskola 
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget. 
Underskottet beror i huvudsak på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt 
stöd (tilläggsbelopp) är högre än budget. 

Grundskola/Grundsärskola 
Antalet elever beräknas bli i stort sett som budgeterat. Underskottet beror på att 
kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) är högre än 
budget. 

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola 
Kostnaden för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar beräknas bli som budgeterat. 

Upplands-Brogymnasiet beräknas dock gå med underskott beroende på att fler 
Upplands-Broelever än budgeterat preliminärt valt andra huvudmän i åk 1 inför läsåret 
18/19. UBG kommer inte att kunna parera intäktstappet fullt ut utifrån den preliminära 
antagningen. Lönekostnader är svåra att parera kortsiktigt pga uppsägningstider etc. 

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 pga vakanser under delar av året. 
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7.2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2017 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto 

Prevensionsprojektet 2 016 2 018 991 439 991 0 

       

Summa 2 016 2 018 991 439 991 0 

7.2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som 
Utbildningsnämnden ansvarar för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och 
Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december 
2016 arbetar projektledaren 50 %. 

På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet finns medel kvar från 
beslutade medel för preventionsprojektet. Därför har Utbildningsnämnden förlängt 
projekttiden till oktober 2018. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den förlängda 
projekttiden och nya medel behöver inte äskas. 

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete 
för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt 
att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro 
kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa 
frågor i framtiden. 

Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och 
kommer att slutredovisas i oktober 2018. 

7.2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Utomhusmmiljö förskolor, skolor   905 905 0 

IKT-satsningar förskolor,skolor   3 950 3 950 0 

Larm och säkerhet   2 893 2 893 0 

Modernisering av kök   1 720 1 720 0 

Invetarier och utrustning förskolor, 
skolor   5 560 5 560 0 

Summa   15 028 15 028 0 

7.2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har och kommer att 
rustats upp. 
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IKT-satsningar förskolor och skolor  
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning 
för kommunens högstadieskolor. 

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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Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro 

kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 

alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro 

kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 

och vidmakthållande av Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer. 

2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 

eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse Camilla Jansson och Maria Johansson att för kommunens räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens 

helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För 

att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin 

upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att 

samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 

solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Ett 

borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
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ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut 

av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns 

borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt 

sig till Kommunfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad. 

Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat 

regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda 

avtalen undetecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli 

ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018. 

 Kommuninvestst skrivelse den 27 mars 2018. 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens 

helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ). För att bolaget ska få 

bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin upplåning återfinns i 

föreningens stadagar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för 

egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Upplands-Bro kommun 

utfärdade sin borgensförbindelse den 22 november 1999 och har bekräftat 

densamma genom beslut i Kommunfullmäktige den 24 september 2009. Ett 

borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut 

av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns 

borgensåtagande kommer således att löpa ut inom kort. Kommuninvest har 

därför vänt sig till Kommunenfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen 

bekräftad. 

Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat 

regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda 

avtalen undetecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli 

ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige 

Barnperspektiv 

Beslutet anses inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 
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Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Kommuninvests skrivelse daterad 27 mars 2018. 

Beslut sänds till 

 Kommuninvest 

 Revisorerna 



 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 2018-03-27 
 

 Upplands-Bro kommun 

 Att: Roger Sundholm 

 196 81 Kungsängen 

 

 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 

Vi skriver till Dig som kontaktperson för Upplands-Bro kommun som är medlem i 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Upplands-Bro kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 

22 november 1999 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige 

den 24 september 2009. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 

Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 

kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns borgensåtagande 

kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett 

av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har 

för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Upplands-Bro kommun 

innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 

kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 

borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 

bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 

ytterligare en tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Upplands-Bro kommun undertecknade Regressavtalet den 

22 juni 2011 och Garantiavtalet den 22 juni 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 

ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 

ovan angivits för borgensförbindelsen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas 

i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 

omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  

 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 

Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i 

dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Upplands-Bro kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Att Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer.    

 

Att Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

Att Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller.  

 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 

med anledning av detta beslut. 

 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
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kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera 

att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre 

veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 

upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en 

tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i 

fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 

ni har några frågor med anledning av detta. 

 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 

Stockholm. 

 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 

undertecknas av de två företrädare för Upplands-Bro kommun som 

kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte 

namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss 

befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren 

innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 

5. Upplands-Bro kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända 

följande: 

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2019.   

 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 

Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Fredrika Norman  

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)  
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 

att kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 22 november 1999 

(”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 

enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 

blivande borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari 

det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 

några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari 

Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

__________ / __________   

Ort   Datum   

 

För Upplands-Bro kommun 

   

  

____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen   Företrädare för kommunen   

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jennifer Lendeng 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8-581 691 71 

Jennifer.Lendeng@upplands-bro.se 

2018-02-05 KS 18/0053  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden 
efter Kerstin Arvidsson (C) 

Förslag till beslut 

XX (C) väljs som ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Kerstin 

Arvidsson (C). 

Sammanfattning 

Kerstin Arvidsson (C) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som 

ersättare i Bygg- och miljönämnden från och med Kommunfullmäktige den 14 

februari 2018. Ny ersättare bör därför väljas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från den 1 februari 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valda 

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret 

 Bygg- och miljönämnden 
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