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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-04-23 KS 18/0171  
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Medborgarförslag om fler sittbänkar i 
Kungsängens centrum 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Inger Östlund har den 19 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag 

angående fler sittbänkar i Kungsängens centrum.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 19 april 2018. 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 Tekniska nämnden 
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Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Tillväxtkontoret/PLEX 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 
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Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservatet utökas med två områden i enlighet med bifogat förslag till 

beslut ”Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro 

kommun”, daterat den 28 mars 2018 

Sammanfattning 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige 

den 21 december 2016, § 152.  

Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 11 

april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet vann laga kraft den 10 maj 

2017. 

Reservatet föreslås nu utökas nu med två områden, dels med ett skogsområde 

(ca 5 hektar) öster om Lillsjön, dels med ett jordbruksområde (ca 10 hektar) på 

fastigheten Raskeboda 1:1 norr om Örnässjön, Dessa områden undantogs vid 

kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i 

avvaktan på vidare utredning.  

Utvidgningen av naturreservatet innebär att den för friluftslivet intensivt 

nyttjade skogen mellan Lillsjön och Lillsjöskolan bevaras och att det ”levande” 

jordbrukslandskapet, landskapsbilden och den biologiska mångfalden, knuten 

framför allt till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill 

Örnässjön, får ett långsiktigt skydd.  

Syftet med hela naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets 

värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, 

odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och 

Lillån, dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka 

tillgängligheten till delar av området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018  

 Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun 

 PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun” 
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 Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att 

avslå överklagandet 

 Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

(21 december 2016, § 152) 

 Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016) 

 Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av 

naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte 

förslag till skötselplan 

 Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det 

lokala naturvårdsprojektet - LONA ”Reservatsbildning Lillsjön – 

Örnässjön, etapp 2” 

 Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön-

Örnässjön i Uppland-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 2014-04-

15, dnr 212-000488) 

 Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det 

lokala naturvårdsprojektet - LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av 

ett kommunalt naturreservat, etapp 1” 

 Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, KF 2011-12-15 § 162 

Ärendet 

Efter att Lillsjön-Örnässjöns naturreservatet bildats och beslutet vunnit laga 

kraft, har Samhällsbyggnadskontoret berett frågan om utvidgning av 

naturreservatet med de två områden som undantogs vid beslutet. Det har dels 

handlat om att utreda behovet av skydd för det undantagna skogsområdet öster 

om Lillsjön, dels att komma överens med markägarna till Raskeboda 1:1 om 

reservatsbildning och ersättning för det intrång (marknadsvärdeminskning) 

som föreslagen reservatsbildning innebär.  

Skog öster om Lillsjön (ca 5 hektar)  

Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan om behovet av skydd för området. 

Resultatet redovisas i PM (daterad den 1 augusti 2017) ”Utredning om 

utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”  

Av utredningen framgår att motiven för att området bör ingå i naturreservatet 

är följande:  

 Bevara området för friluftslivet. Området ligger i direkt anslutning till 

befintligt naturreservat och mellan detta och Lillsjöskolan och 

bostadsområdena. Promenadvägar och stigar går genom området.  

 Kommunen äger marken.  

 Området utgör grönområde i fastställda detaljplaner.  

 Angeläget att bevara skogen för framtiden och få enhetlig skötsel.  

 Angeläget att förbättra ordningen i området (lös hund, förhindra skador 

på mark och vegetation), genom att införa samma ordningsföreskrifter 

som för det befintliga naturreservatet.  
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 När grönområdet ingår i naturreservatet blir förvaltaren av reservatet 

ansvarig för skötseln.  

 Inga remissinstanser (myndigheter, sakägare, allmänhet via 

organisationer) motsatte sig det ursprungliga förslaget om 

reservatsbildning, som inkluderade detta område (remiss i juni 2016). 

Inom ramen för utredningen har övervägts möjligheten att i detta område inte 

ha kopplingstvång på hundar. Men med hänsyn till att flera promenadvägar och 

stigar passerar området och att Lillsjöskolan ligger i direkt anslutning till 

Upplands-Bro kommun området så bedöms det olämpligt att här ha lös hund. I 

syftet med naturreservatet anges bl.a. att ”särskilda insatser ska göras för att 

öka förskolans och skolans möjligheter att använda området i sin verksamhet”. 

Inte minst av den anledningen bör hundar hållas kopplade i området intill 

Lillsjöskolan. 

En inhägnad hundrastgård/område om ca 1000 m2 föreslås i södra delen av 

området inom vilken hundar kan släppas lösa. Det kan i framtiden om det finns 

behov av det bli aktuellt att anlägga ytterligare sådana inhägnade 

hundrastgårdar/områden i naturreservatet. Förslaget på hundrastgård initierades 

från några boende intill Lillsjön som uttryckt sitt ogillade över kommunens 

förslag om reservatsbildning vid Lillsjön på strandremsan från Urfjäll upp till 

Lillsjöbadet. 

Utredningen resulterar i förslaget att det ”undantagna” området bör inkluderas i 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat för att därigenom få ett långsiktigt bevarande 

av området för friluftslivet. 

Förslaget till utvidgning av naturreservatet ger möjlighet att anlägga en 

hundrastgård enligt utredningens förslag. 

Landområdet på fastigheten Raskeboda 1:1 (ca 10 hektar) 

Vattenområde tillhörande fastigheten Raskeboda 1:1 i Örnässjön ingår redan i 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Förslaget att fastigheten Raskeboda 1:1 i sin 

helhet bör ingå i naturreservatet kvarstår, vilket överensstämmer med 

översiktsplanen (ÖP 2010). Det är ett angeläget allmänt intresse att få med hela 

fastigheten Raskeboda 1:1 i naturreservatet. Syftet med att inkludera land-

området i reservatet är att bevara det ”levande” jordbrukslandskapet, 

landskapsbilden och de biologiska värdena som framför allt är knutna till den 

trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill sjön. 

Sedan Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades och vunnit laga kraft har 

dialog förts med ägarna till fastigheten. Utgångspunkten från Samhälls-

byggnadskontorets sida har varit att hitta en helhetslösning som båda parter kan 

känna sig nöjda med. Bygg- och miljönämnden har meddelat dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en mindre 

ekonomibyggnad/stall för fyra boxar. En ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av detta stall är under prövning hos bygg- och miljönämnden. En 

värdering av intrånget (marknadsvärdeminskning på fastigheten till följd av 
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reservatsbestämmelserna) finns som underlag för fortsatt förhandling om 

intrångsersättning. Syftet från kommunens sida är att komma fram till en 

uppgörelse som båda parter kan godta. Överenskommelse om 

intrångsersättning har träffats mellan kommunen och andra privata markägare i 

området. Det är viktigt, inte minst av rättviseskäl, att lika principer tillämpas 

såväl vid värderingen av intrångets storlek som vid förhandlingen. 

Miljöbalken ger möjlighet att bilda naturreservat även i fall när parterna inte är 

överens. Därför föreslås att kommunen nu fattar beslut om utvidgning av 

naturreservatet enligt bifogade förslag, vilket stämmer överens med det förslag, 

Upplands-Bro kommun som var ute på remiss. Markägarna har ett år på sig att 

stämma kommunen vad gäller ersättningen efter att reservatsbeslutet vunnit 

laga kraft om man inte dessförinnan kommit överens (31 kap MB). 

Skifte 2 till fastigheten Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) 

Fastigheten Raskeboda 1:1 gränsar i norr till Raskebodavägen som ligger på ett 

skifte tillhörande fastigheten Husby 1:12. Som en följd av att hela fastigheten 

Raskeboda 1:1 inkluderas i naturreservatet så föreslås att också detta skifte av 

Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) inkluderas i naturreservatet, vilket 

överensstämmer med det ursprungliga reservatsförslaget enligt remisshandlingen. 

Markägarna till detta skifte anförde i samband med remissen att man inte har 

någon invändning mot detta. Raskebodavägen används för friluftslivet 

(motionsspår, ridning, cykling, etcetera) och det är därför önskvärt att hela 

Raskebodavägen inkluderas i naturreservatet. 

Remiss 

Ingen ny remissomgång har ansetts erforderlig för föreslagen utvidgning av 

naturreservatet eftersom förslaget är i överensstämmelse med det förslag som 

tidigare varit ute på remiss. Se vidare Samrådsredogörelse (den 31oktober 

2016). 

Syftet med hela naturreservatet 

Syftet är dels att bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer och dess 

biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och vattenmiljöerna 

Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån, dels att utveckla området för 

rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar av området. 

Kommunens kostnader för och finansiering av föreslagen utvidgning 

Det handlar om kostnader för markåtkomsten för fastigheten Raskeboda 1:1. 

Även smärre kostnader tillkommer för kompletterande utmärkning av 

reservatsgränsen i terrängen och för viss revidering av reservatsskyltarna. 

Kommunen har ansökt hos Naturvårdsverket om statligt bidrag till 

markåtkomsten för bildandet av hela Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 

Naturvårdsverket beslutade den 22 februari 2016 om ett positivt förhands-

besked, som innebär att kommunen kan få högst 50 % av kostnaden för 
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markåtkomsten (marknadsmässig köpeskilling eller marknadsvärdeminsking 

vid intrångsersättning) av den privatägda marken och 30 % av marknadsvärde-

minskningen till följd av reservatsföreskrifterna för den kommunägda marken. 

Naturvårdsverket fattar slutligt beslut i bidragsfrågan först efter att kommunen 

skickat in en begäran om sådant beslut, vilket kommunen gjort för det 

befintliga reservatet. Först när överenskommelse om intrångsersättning nåtts 

med markägarna till fastigheten Raskeboda 1:1 och beslutet om utvidgning av 

naturreservatet Upplands-Bro kommun vunnit laga kraft kan kommunen 

ansöka hos Naturvårdsverket om slutligt beslut om markåtkomstbidrag också 

för denna del. 

Kommunens kostnader för genomförandet av skötselplanen för det utvidgade 

naturreservatet begränsas till viss naturvårdsskötsel av skogen öster om 

Lillsjön samt för en eventuell hundrastgård. 

Bakgrund 

I kommunens översiktsplan ÖP 2010 föreslogs att naturreservat inrättas för ett 

område vid Lillsjön-Örnässjön. Förslaget utreddes och resulterade i att 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige 

den 21 december 2016, § 152. Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog 

överklagandet i beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet 

vann laga kraft den 10 maj 2017. Reservatsbildningen har skett med statligt 

bidrag till Lokala Naturvårdsprojekt (LONA). Statligt bidrag har också sökts 

hos Naturvårdsverket för markåtkomsten. 

Två delområden, ett skogsområde öster om Lillsjön på kommunens fastighet 

Kungsängens-Tibble 1:3 samt landområdet på den privatägda fastigheten 

Raskeboda 1:1 undantogs från beslutet om reservatsbildning. 

Av reservatsbeslutet framgår att ”Det svartskrafferade området öster om 

Lillsjön och öster om elljusspåret undantas från naturreservatet i avvaktan på 

vidare utredning och ställningstagande”. Bakgrunden var att några boende 

utanför föreslaget reservatsområde framfört sitt ogillade till kommunen över 

kommunens förslag om reservatsbildning vid Lillsjön från Urfjäll upp till 

Lillsjöbadet, detta bl.a. med hänsyn till kommunens förslag om kopplingstvång 

för hundar i området. 

Vidare framgår av beslutet att ” Fastigheten Raskeboda 1:1 bör enligt 

kommunens uppfattning i sin helhet också ingå i Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservat. Eftersom någon överenskommelse med markägarna inte kunnat 

nås så avstår kommunen nu från att inkludera hela fastigheten i naturreservatet 

och tar därför endast med fastighetens vattenområde i Örnässjön. Kommunen 

avser dock att fortsätta dialogen med markägarna i frågan om reservats-

bildning.” 
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Barnperspektiv 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat används på grund av sitt tätortsnära läge 

flitigt av förskolor och skolor. Bevarande av området, ger barn och ungdomar 

goda möjligheter till naturupplevelser och olika idrotts- och friluftsaktiviteter 

även i framtiden. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Christina Lindahl 

 Projektledare 

 

Johan Björklind Möllegård 

Kommunekolog  

 

 

Bilagor 

1. 1A Kompletterad beslutskarta 2016-04-28 

2. 1B Kompletterad beslutskarta 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28 

3. 1C Kompletterad beslutskarta 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28 

4. 2a Kompletterad skötselkarta – skötselområden 2016-04-28, senast 

reviderad 2018-03-28 

5. 2b Kompletterad skötselkarta – friluftsliv 2016-04-28, senast reviderad 

2018-03-28 

6. 3 Förslag – beslut om utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

2018-03-28 

7. 4 Information om överklagande 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägare Raskeboda 1:1 
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! Gräns för naturreseratet 

Udvidgning av naturreservatet

Föreskrift
Område med tillträdesförbud under tiden fr.o.m.1 april t.o.m. 15 augusti

Omåde med förbud att ha hund under tiden fr.o.m. 1 maj t.o.m. 30 september

Område med förbud att fiska

! ! ! ! Förbud att rida i annan gångart än skritt

Beslutad av Kommunfullmäktige 2018- -, § 
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¯

Teckenförklaring

!
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! Gräns för naturreseratet 

Udvidgning av naturreservatet

Befintlig parkering, handikapp

½ Befintligt cykelställ

Befintlig informationstavla

Föreslagen informationstavla

Föreslagen reservatsskylt 

Befintlig utsikt

$ Föreslagen toalettbyggnad 

!U Föreslaget vindskydd med grill

Befintlig grillplats med bänkar

Föreslagen grillplats med bänkar

Föreslaget grillhus 

"6 Befintlig byggd sittplats 

#* Befintlig bänk

#* Befintlig parksoffa

' Befintlig station med träningsredskap

b Föreslagen fiskebrygga handikapp 

"u Befintligt hundbad

# Föreslagen hundrastgård

Befintlig parkering

Lillsjötoppen

Befintlig. Lillsjöserveringen, minigolfbana

Befintlig. Lillsjöns badplats med bryggor

Befintlig skid- och pulkabacke. 

Befintligt motionsspår, 1 km

Befintligt motionsspår, 3 km. Elljus planerat

Befintligt motionsspår, 6 km
! ! ! ! ! ! ! Befintligt elljusspår

Befintlig promenadväg

Befintlig  strandpromenad

! ! ! ! ! Befintlig strövstig

!!!! Befintlig ridstig, strövstig

Befintlig väg får användas för ridning

Föreslagen ridstig, slutlig sträckning får utredas

Brygga i  dåligt skick, ny föreslås

0 500 1 000250
Meter

C.L.

2016-04-28, senast rev. 2018-03-28
Bilaga 1CBeslutad av Kommunfullmäktige 2018- -,  § 
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Udvidgning av naturreservatet

Skötselplan
Skötselområden

Äng, slåtter

Ängsytor/discgolfbana, slåtter

Strandäng, eventuell restaurering 

Trädklädd betesmark, bete

Trädklädd betesmark, sumpskog, bete

Öppen betesmark, bete

Omförs till öppen betesmark,  bete

Artrik betesvall, bete

Betesvall, bete

Åker - slåttervall

Skogsbete, bete

Agrara spår i skogen, skötsel

Skogsmark - Fri utveckling

Skogsmark - Äldre skog. Skötsel. Litet åtgärdsbehov.

Skogsmark- Skog yngre än 65 år. Skötsel för att öka värdet för friluftslivet och naturvården

Skogsmark, naturvårdsinriktad skötsel

Ädellövplantering 2014

Myr, fri utveckling

Våtmark, fri utveckling

Vegetationszon i vatten, ingen skötsel

Lillsjötoppen

Lillsjöns badblatsområde

Annan grönyta

Skid- och pulkabacke

Parkeringsplats

Privattomt

Öppen mark används f.n. till hundgårdar

1-33  nummer på skötselområde

0 - avdelningsnummer i skogsbruksplan som underlag
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Udvidgning av naturreservatet

U Befintlig busshållplats

Befintlig parkering, handikapp

½ Befintligt cykelställ

Befintlig informationstavla

Föreslagen informationstavla

Föreslagen reservatsskylt 

Befintlig utsikt

$ Föreslagen toalettbyggnad 

!U Föreslaget vindskydd med grill

Befintlig grillplats med bänkar

Föreslagen grillplats med bänkar

Föreslaget grillhus 

"6 Befintlig byggd sittplats 

#* Befintlig bänk

#* Befintlig parksoffa

' Befintlig station med träningsredskap

b Föreslagen fiskebrygga handikapp 

"u Befintligt hundbad

# Föreslagen hundrastgård

Befintlig parkering

Lillsjötoppen

Befintlig. Lillsjöserveringen, minigolfbana

Befintlig discgolfbana (18 korgar)

Befintlig. Lillsjöns badplats med bryggor

Befintlig skid- och pulkabacke. 

Befintligt motionsspår, 1 km

Befintligt motionsspår, 3 km. Elljus föreslås

Befintligt motionsspår, 6 km
! ! ! ! ! ! Befintligt elljusspår

!!! Drottning Kristinas väg

Befintlig promenadväg

Befintlig  strandpromenad

! ! ! ! ! Befintlig strövstig

!!!! Befintlig ridstig, strövstig

Befintlig väg får användas för ridning

Föreslagen ridstig, slutlig sträckning får utredas

Brygga i  dåligt skick, ny föreslås
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Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
i Upplands-Bro kommun 
Utvidgning av naturreservatet med del av fastigheterna 
Raskeboda 1:1, Husby 1:12 (Raskebodavägen) och 
Kungsängens-Tibble 1:3 
Kommunen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservatet, inrättat av Kommunfullmäktige den 21 
december 2016 § 152, ska utökas med två områden, vilka framgår av bifogad 
beslutskarta 1A, (daterad 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28). 

Syftet med naturreservatet  
Syftet med Lillsjön-Örnässjöns naturreservatet enligt Kommunfullmäktiges 
beslut den 21 december 2016 gäller för det utvidgade området.  

Skälen för beslutet  
Skälen för bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat enligt Kommunfull-
mäktiges beslut den 21 december 2016 med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken skall 
gälla för det utvidgade området.   

Föreskrifter för naturreservatet 
Kommunens beslut den 21 december 2016 om föreskrifter med stöd av 7 kap. 
5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m. skall gälla för det utvidgade naturreservatet.  
Beslutskartorna 1A, 1B och 1C, vilka bifogas, har kompletterats med de 
utvidgade områdena. 
Kommunen beslutar därutöver om följande komplettering till reservats-
föreskrifterna för det utvidgade området.  

• Föreskrift B2 kompletteras med att uppföra hundrastgård. 
• Förbudet i föreskrift C9 skall inkludera del av Raskebodavägen. 

Föreskrift C9 ändras till följande nya lydelse ”rida i annan gångart än 
skritt (långsammaste gångarten) förbi område med samlad bebyggelse 
utefter Raskebodavägen och Husbyvägen enligt redovisning på  
beslutskarta 1A (2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28)  
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• Föreskrifterna under A och C skall inte utgöra hinder för 
- uppförande av ett mindre stall/ekonomibyggnad i anslutning till 
Raskebodavägen på fastigheten Raskeboda 1:1 för hästar, nöt eller får 
som bidrar till reservatets skötsel genom bete på fastigheten. Detta 
undantar dock inte från skyldigheten att pröva byggnaden mot annan 
lagstiftning.  

Skötselplanen 
Kommunen beslutar med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att den av kommunen tidigare 
fastställda skötselplanen ska gälla också för det utökade området. Det innebär 
följande:  

• Den utökade skogsdelen öster om Lillsjön ska ingå i skötselområdet 
”Skogsmark – Äldre skog. Skötsel. Litet åtgärdsbehov” i gällande 
skötselplan enligt redovisning på bifogad kompletterad skötselplane-
karta 2a (daterad 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28). 

• Den utökade delen på fastigheten Raskeboda 1:1 ska ingå i skötsel-
områdena ”Betesvall, bete” - område 22, ”Trädklädd betesmark, bete” 
område 9 och 10 samt ”Trädklädd betesmark, sumpskog, bete” - 
område 16 enligt redovisning på bifogad kompletterad skötsel-
planekarta 2a (daterad 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28). Detta 
innebär att beskrivning av bevarandemål och skötselåtgärder för 
skötselområdet Trädklädd betesmark i gällande fastställda skötselplan 
gäller också för områdena 9 och 10.  
 

• En hundrastgård föreslås öster om Lillsjön enligt redovisning på 
bifogad kompletterad skötselplanekarta 2b (daterad 2016-04-28, senast 
reviderad 2018-03-28).   

Förvaltare av naturreservatet 
Kommunen är förvaltare av naturreservatet, vilket följer av 2 § förordning om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Detta innebär att kommunen också blir 
förvaltare av det utvidgade naturreservatet.  

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige 
den 21 december 2016, § 152. Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog 
överklagandet i beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet 
vann laga kraft den 10 maj 2017.  
De två områden, som nu omfattas av utvidgningen, ingick i det ursprungliga 
förslaget till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat (daterat den 28 april 2016, dnr 
KS 15/0300). Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 94 att detta 
förslag skulle ”föreläggas markägare och innehavare av särskild rätt” att yttra 
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sig över samt sändas på samråd till berörda myndigheter och organisationer. 
Handlingarna sändes ut den 23 juni 2016. Skriftliga synpunkter skulle vara 
kommunen till handa senast den 19 september 2016. De synpunkter som kom 
in sammanställdes och redovisades i detalj i en separat samrådsredogörelse, 
daterad den 31 oktober 2016, dnr KS 15/0300. Berörda statliga myndigheter 
och kommunala nämnder tillstyrkte reservatsbildningen enligt det remitterade 
förslaget, som alltså omfattade de för utvidgning aktuella två delområdena.  

Fastigheten Raskeboda 1:1 
Markägarna till Raskeboda 1:1 motsatte sig reservatsbildning för hela 
fastigheten. Någon överenskommelse med markägarna om reservatsbildning 
och intrångsersättning hade inte träffats inför kommunfullmäktiges beslut i 
december 2016. Av den anledningen så uteslöts fastighetens landområde från 
reservatsbildningen. Dialogen med markägarna har därefter fortsatt. Någon 
överenskommelse om ersättning har dessvärre inte kunnat nås, då parterna står 
långt från varandra vad gäller ersättningens storlek. Syftet från kommunens 
sida är att komma fram till en uppgörelse som båda parter kan godta. 
Överenskommelse om intrångsersättning har träffats mellan kommunen och 
andra privata markägare i naturreservatet. Det är viktigt, inte minst av 
rättviseskäl, att lika principer tillämpas såväl vid värderingen av intrångets 
storlek  som vid förhandlingen.   
Av kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
framgår att fastigheten Raskeboda 1:1 bör i sin helhet ingå i naturreservatet. 
Syftet med att inkludera landområdet i reservatet är att bevara det ”levande” 
jordbrukslandskapet, landskapsbilden och de biologiska värdena som framför 
allt är knutna till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill 
sjön. En förutsättning för att bevara dessa värden är att få markerna skötta. Det 
är angeläget att markägarna till Raskeboda 1:1 ges möjlighet att hysa egna 
betesdjur, om man så önskar, för att trygga den framtida skötseln av marken 
och för detta ändamål få uppföra en mindre ekonomibyggnad/stall. Av den 
anledningen förslås ett undantag från reservatsföreskrifterna för uppförande av 
en sådan byggnad.  Dispens från strandskyddsbestämmelserna har redan 
meddelats och en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av stallet är 
under prövning hos kommunen.  

Skifte 2 till fastigheten Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) 
Fastigheten Raskeboda 1:1 gränsar i norr till Raskebodavägen som ligger på ett 
skifte tillhörande fastigheten Husby 1:12. Som en följd av att hela fastigheten 
Raskeboda 1:1 inkluderas i naturreservatet så föreslås att också detta skifte av 
Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) inkluderas i naturreservatet, vilket 
överensstämmer med det ursprungliga reservatsförslaget enligt remisshand-
lingen. Markägarna till detta skifte anförde i samband med remissen att man 
inte har någon invändning mot detta. Raskebodavägen används för friluftslivet 
(motionsspår, ridning etcetera) och det är därför önskvärt att hela 
Raskebodavägen inkluderas i naturreservatet.   
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Det undantagna skogsområdet öster om Lillsjön 
Ett område öster om Lillsjön undantogs från beslutet om reservatsbildning i 
avvaktan på vidare utredning och ställningstagande. Samhällsbyggnadskontoret 
har därefter utrett frågan vidare. Resultatet redovisas i PM den 1 augusti 2017 
”Utredning om utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro 
kommun”.  Av utredningen framgår att området bör ingå i naturreservatet med 
avgränsning enligt det ursprungliga förslaget (remisshandlingen 2016-04-28).  
Utredningen anger följande motiv för att inkludera det undantagna området i 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 

• Bevara området för friluftslivet. Området ligger i direkt anslutning till 
befintligt naturreservat och mellan detta och Lillsjöskolan och 
bostadsområdena. Promenadvägar och stigar går genom området.   

• Kommunen äger marken. 
• Området utgör grönområde i fastställda detaljplaner. 
• Angeläget att bevara skogen för framtiden och få enhetlig skötsel.  
• Angeläget att förbättra ordningen i området (lösa hundar, förhindra 

skador på mark och vegetation), genom att införa samma ordnings-
föreskrifter som för det befintliga naturreservatet.  

• När grönområdet inkluderas i naturreservatet blir förvaltaren av 
reservatet ansvarig för skötseln.  

• Inga remissinstanser (myndigheter, sakägare, allmänheten via organisa-
tioner) motsatte sig det ursprungliga förslaget om reservatsbildning, 
som inkluderade detta område (remiss i juni 2016).  

Inom ramen för utredningen har övervägts möjligheten att i detta område inte 
ha kopplingstvång för hundar. Men med hänsyn till att flera promenadvägar 
och stigar passerar området och att Lillsjöskolan ligger i direkt anslutning till 
området så bedöms det olämpligt att ha lös hund i området. I syftet med 
naturreservatet anges bl.a. att ”särskilda insatser ska göras för att öka 
förskolans och skolans möjligheter att använda området i sin verksamhet”. Inte 
minst av den anledningen bör hundar hållas kopplade i området intill 
Lillsjöskolan.  
En inhägnad hundrastgård/område om ca 1000 m2  föreslås i södra delen av 
området inom vilken hundar kan släppas lösa. Det kan i framtiden om det finns 
behov av det bli aktuellt att anlägga ytterligare sådana inhägnade hundrast-
gårdar/områden i naturreservatet. 

Kommunens bedömning  
De båda delområdena bör enligt kommunens uppfattning ingå i Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat.  
Något väsentligt nytt i sak i föreliggande förslag om utvidgning i förhållande 
till det ursprungliga reservatsförslaget (remisshandlingen) har inte tillkommit. 
Av den anledningen finner kommunen inte anledning att göra en förnyad 
”remissomgång”.  
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Miljökvalitetsmål  
Beslutet om denna utvidgning av naturreservatet bidrar  också till uppfyllandet 
av miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande 
våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.  
Beslutet bidrar också till att nå delmål 5 - ”Öka andelen skyddad natur för ett 
rikt växt- och djurliv, rekreationsändamål och bevarande av kulturhistoriska 
miljöer” - i den av Kommunfullmäktige (2010-10-21, § 108) antagna 
Miljöplanen.  

Intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 
Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Beskrivning av området 
Se kommunens beslut den 21 december 2016, § 152 om bildande av Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat (dnr KS 15/0300). 
Förslaget innebär att den totala arealen för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
ökar med 15 hektar till totalt 436 hektar. 

Uppdaterade uppgifter om naturreservatet till följd av utvidgningen 
 

Naturreservatets namn Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

Kommun Upplands-Bro  

NVR-id 2046109 

Läge Området ligger i anslutning till men väster om 
Kungsängens tätort och mellan E18 i norr och 
Enköpingsvägen i söder.  

Centrumkoordinater 

(SWEREF99TM) 
X:653422, Y:6598299 

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och 
sjöbäcken (24) 

Huvudsaklig objektkategori Skog, odlingslandskap, vatten 

IUCN-kategori V, Skyddat landskap 

Ägarkategorier Kommun, enskild 

Areal 436 ha, varav land 290,3 ha och vatten 145,7 ha 
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Fastigheter Del av Örnäs 1:2, del av Örnäs 1:6 (endast 
vattenområde), Raskeboda 1:1, del av Husby 1:2, del 
av Husby 1:12 (Raskebodavägen), del av 
Kungsängens-Tibble 1:3, del av Kungsängens-Tibble 
1:644, del av Sylta 1:24, del av Sylta 1:61 och del av 
Aspvik 1:4 

Naturtyper (enligt KNAS) 

 
Områdets areal har med vissa 
justeringar delats in i de 
naturtyper enligt KNAS 
(Kontinuerlig naturtypskartering 
av skyddad natur, en satellit-
bildstolkning som utförs av 
Metria).  

Tallskog 53,4 ha  
Granskog 23,2 ha 
Barrblandskog 55,1 ha 
Barrsumpskog 6,0 ha 
Lövblandad barrskog 41ha 
Triviallövskog 20,8 ha  
Ädellövskog 12 ha (halva arealen utgör betesmark) 
Triviallövskog med ädellövinslag 2,2 ha  
Lövsumpskog 6,8 ha  
Ungskog inklusive hyggen 4,6 ha  
Sumpskogsimpediment 1,4 ha 
Övriga skogsimpediment 5 ha   
Våtmark 2,6 ha 
Limnogen våtmark 4,3 ha 
Odlad mark 35,8 ha   
Äng 0,3 ha 
Betesmark 0,5 ha 
Övrig öppen mark 12 ha 
Exploaterad mark inkl. friluftsanläggningar 3,4 ha 
Sjöar och vattendrag 145,7 ha 

Förvaltare av naturreservatet Upplands-Bro kommun 

 

 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Stockholm, se bilaga 3. 
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Bilagor: 
Bilaga 1A Beslutskarta 1A (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-03-28) 
 (Gräns m.m. för naturreservatet) 
Bilaga 1B Beslutskarta 1B (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-03-28) 
(Förbud mot avverkning) 
Bilaga 1C Beslutskarta 1C (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-03-28) 
(Befintliga och föreslagna anläggningar och anordningar för friluftslivet) 
Bilaga 2a  Skötselplanekarta - skötselområden (daterad 2016-04-28, senast rev 
2018-03-28)  
Bilaga 2b Skötselplanekarta - friluftsliv (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-
03-28)  
Bilaga 3 Hur man överklagar 



 
Samhällsbyggnadskontoret 

                                         BILAGA 3 

 

Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000 Bankgiro 5420-3674 
Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 
196 81 Kungsängen Kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

 

 

 

Hur man överklagar  
 
Detta beslut kan skriftligen överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
kungörs i Dagens Nyheter, vilket planeras ske den 1 juni 2018. 
Skrivelsen med ert överklagande ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun på 
nedanstående adress: 
Upplands-Bro kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
196 81 KUNGSÄNGEN 
Handlingarna kommer att skickas vidare till Länsstyrelsen för handläggning av 
överklagandet. 
I skrivelsen är det viktigt att ange vilket beslut ni överklagar genom att uppge 
beslutsdatum och ärendets diarienummer (dnr). Ange också varför ni anser att 
beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga de handlingar som ni 
anser ger stöd för er uppfattning. 
Underteckna överklagandet med namn samt uppge er postadress och 
telefonnummer. 
Om något är oklart, tala med Samhällsbyggnadskontoret på tfn 08-581 690 00. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ulrika Gyllenberg 

Översiktsplanerare 

Samhällsbyggnadskontoret 

+46 8-581 694 74 

ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se  

2018-03-28 KS 18/0106  

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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Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 

Godkänna förslaget till utvecklingsprogram för Gröna dalen. 

Sammanfattning 

Utvecklingsprogrammet har arbetats fram enligt uppdrag i kommunens budget 

för 2018. Programmet syftar till att stödja en sammanhållen planerings- och 

byggprocess. Det är framtaget med utgångspunkt i redan beslutade 

styrdokument. I programmet lyfter vi fram och anpassar relevanta riktlinjer och 

underlag från framför allt kommunens grönplan och den kommunövergripande 

översiktsplanen sett utifrån Gröna dalens perspektiv. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2018. 

 Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen, den 10 april 2018. 

 Budget 2018, antagen av Kommunfullmäktige den 22 november 2017, 

§ 145. 

 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162, och 

aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42. 

 Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna 

Bro och Kungsängen, antagen av Kommunfullmäktige den 18 

december 2008, § 137. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i sin verksamhetsplan 2018 att ett av flera 

fokusområden för 2018 var att fortsätta att utveckla arbetet med den rullande 

(kontinuerliga) översiktsplaneringen. Ett angeläget projekt var att ta fram ett 

utvecklingsprogram för Gröna dalen. Förslaget till utvecklingsprogram är 

framtaget i syfte att stödja en sammanhållen planerings- och byggprocess som 

bidrar till en hållbar utveckling av Gröna dalen. 
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Handlingen är inte framtaget i en planprocess enligt plan- och bygglagen utan 

med utgångspunkt i redan beslutade styrdokument. De bärande dokumenten i 

programmet är kommunens grönplan och översiktsplan. Vi lyfter fram och 

anpassar relevanta riktlinjer och underlag därifrån. Vidare beskrivs Gröna 

dalens förutsättningar och möjligheter inför att kommunen förbereder för att 

fler ska kunna hitta ett hem i området. 

Förhållningssättet är att bevara, förstärka och utveckla Gröna dalens styrkor 

och unika förutsättningar i framtiden. Programmet ger fyra nya övergripande 

riktlinjer som pekar på viktiga samband med hänsyn till hållbarhet i hela 

området: 

 Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer. 

 Förstärk befintliga rörelsestråk och skapa nya. 

 Utgå från värdefulla landskapskaraktärer. 

 Utöka och stärk dalens olika användningsområden. 

De tre strategiska fokusområdena i Upplands-Bro kommuns vision 2035; 

Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats genomsyrar också programmet. 

Bakgrunden till behovet av att förtydliga planeringsförutsättningarna för 

området är dels att kommunen tillsammans med andra aktörer planerar för nya 

bostäder, förskolor och skolor, parkområden, moderna dagvattenlösningar och 

annan infrastruktur där, och dels för att Gröna dalen är ett centralt område för 

rekreation med viktiga natur- och kulturhistoriska värden. 

Programmet riktar sig framför allt till tjänstepersoner som arbetar med 

samhällsbyggnadsfrågor inom den kommunala organisationen och kan 

exempelvis användas i samband med bostadsutveckling. Men förhoppningen är 

även att de som bor och vistas i Gröna dalen, äger mark, arbetar där, eller som 

är intresserade av att etablera sig i området ska ha nytta av det. 

Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp med olika kompetenser inom 

samhällsbyggnadskontorets verksamheter. Gemensamt för de medverkande är 

att de arbetar med aktiva projekt i området. Arbetet har bedrivits i projektform i 

syfte att: 

 Skapa samsyn kring ytorna och hur gestaltning och karaktär i de olika 

delprojekten kan samverka till en långsiktigt hållbar helhet. 

 Identifiera kopplingar och motsättningar mellan olika delprojekt och i 

relation till helheten.  

 Översiktligt visa var delprojekt går omlott i genomförandeaspekter och 

med vilka förutsättningar de kan bidra till en önskvärd helhet. 

De specifika projektfrågor som arbetsgruppen avhandlat redovisas inte i 

utvecklingsprogrammet utan har gett resultat i delprojekten. 
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Barnperspektiv 

Gröna dalen ska, bland mycket annat, kunna locka människor i alla åldrar till 

olika former av utevistelse och fungera som rum för aktiviteter, eller en stunds 

lugn och ro. Redan idag befolkas området i hög grad av barn och ungdomar.  

I programmet trycker vi på vikten av att använda dialogformer i kommande 

projekt. Där är barn en viktig fokusgrupp som annars kan ha svårt att komma 

till tals inom samhällsplaneringen. 

Syftet med utvecklingsprogrammet är att verka för att överbrygga barriärer, 

både fysiska och sociala, och skapa tillgänglighet till dalens kvalitéer för såväl 

barn som för andra. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Översiktsplanerare 

Bilagor 

1. Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen, den 10 april 2018. 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 



Utvecklingsprogram för Gröna dalen
En översikt för att lyfta fram kommunens helhetssyn och ge stöd åt en sammanhållen 
plan- och byggprocess som bevarar, förstärker och utvecklar områdets unika karaktärer. 

Förslagshandling till Kommunfullmäktige den 10 april 2018.

Diarienummer KS 18/0106.

Samhällsbyggnadskontoret

Förs
lag

www.upplands-bro.se



Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms mest natursköna kommuner  
med 13 mil Mälarstränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia  
med en spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en aktiv fritid.  
All��nns på armlängds avstånd.

Utvecklingsprogram för Gröna dalen i Upplands-Bro kommun.
Text: Ulrika Gyllenberg, Sandra Henze, Camilla Ranlund samt utdrag och citat ur ÖP 2010 och 
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008. 
Deltagare i arbetsgruppen som har bidragit med underlag och synpunkter är, förutom text- 
författarna, Theodor Andrén, Katrin Harmander, Cecilia Narström, Madeleine Nilsson, Jonas 
Rundlöf och Johan Sjöstrand.  
Representerade kompetenser från Samhällsbyggnadskontoret är översiktsplanerare, projektledare 
exploatering, planarkitekt, VA-ingenjör, parkingenjör samt projektingenjör.
Omslagsbild: Collagebilder från Upplands-Bro kommun 
Fotografer: Bergslagsbild, Upplands-Bro kommun och Theresia Karanitsch.

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

Vy norrut och söderut på stråket mot Kungsängens IP samt vy från Ekhammar mot Tibbleängen.

Utvecklingsprogram för Gröna dalen Sida 2 av 16

Förs
lag



Innehåll
1 Om utvecklingsprogrammet .....................................................................5

Stödjer en sammanhållen plan- och byggprocess ................................................ 5

Ger riktlinjer för att bevara, förstärka och utveckla ............................................ 5

Ortofoto med Gröna dalen markerad....................................................................6 

2 Gröna dalen idag ......................................................................................7

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga .............................................................. 7

Landskapsanalys .................................................................................................. 7

Karta landskapsanalys...........................................................................................8

3 Övergripande riktlinjer för Gröna dalen ..................................................10

Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer. ..................................... 10

������������������������ ..................................................11

Utgå från värdefulla landskapskaraktärer. ......................................................... 12

Utöka och stärk dalens olika användningsområden. ......................................... 13

Bilder vyer och landskapskaraktärer...................................................................14

4 Underlag och källhänvisningar ...............................................................15

Vårtecken

Utvecklingsprogram för Gröna dalen Sida 3 av 16

Förs
lag



Flygbilder över Gröna dalen, fotograferat våren 2017 av Bergslagsbild AB. 
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1 Om utvecklingsprogrammet 

Stödjer en sammanhållen plan- och byggprocess
I utvecklingsprogrammet har vi samlat kommunens helhetssyn för den del av Kungsängens 
tätort som kallas Gröna dalen. Det är inte framtaget i en planprocess enligt plan- och bygglagen 
utan med utgångspunkt i redan beslutade styrdokument. Här lyfter vi fram och anpassar rele-
vanta riktlinjer och underlag från framför allt Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 och 
den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010.1

De tre strategiska fokusområdena i Upplands-Bro kommuns vision 2035;  
Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats genomsyrar också programmet.  
Gröna dalen är ett område som är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i 
samklang. V�����������������������������������������
hem här. 

Därför beskriver programmet Gröna dalens förutsättningar i syfte att stödja en sammanhållen 
planerings- och byggprocess som bidrar till en hållbar utveckling. 

Ger riktlinjer för att bevara, förstärka och utveckla
Utöver att programmet beskriver områdets förutsättningar tydliggör det också kommunens för-
hållningssätt om att bevara, förstärka och utveckla Gröna dalens styrkor och unika förutsättning-
ar i framtiden. Genom fyra nya övergripande riktlinjer pekar vi på viktiga samband med hänsyn 
till hållbarhet i hela området:

• Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer.

• ������������������������

• Utgå från värdefulla landskapskaraktärer.

• Utöka och stärk dalens olika användningsområden. 

Programmet riktar sig framför allt till tjänstepersoner som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor 
inom den kommunala organisationen och kan exempelvis användas i samband med bostadsut-
veckling. Men förhoppningen är även att du som bor i, äger mark eller som är intresserad av att 
etablera dig i området ska ha nytta av det. Då riktlinjerna inte detaljstyr krävs vidare utredning 
av exempelvis dagvatten, landskap och kulturmiljö inom varje projekt. 

1 I gällande översiktsplan, ÖP 2010, slås fast att kommunen ska värna Gröna dalen som grönstråk och 
jobba medvetet med att ge dalen en förbindande funktion. I både ÖP 2010 och i Grönplanens Mål, Riktlin-
jer och Åtgärdsförslag föreslår kommunen bland annat att en stadsdelspark ska utvecklas i Gröna dalens 
centrala delar som ett led i detta. Förslaget är också att förlänga Gröna dalens parkfunktion och låta den 
möta vattnet både i norr och i söder. I ÖP�������������������������������
inom Gröna dalen. I båda dokumenten redovisas viktiga gröna kopplingar och prioriterade rekreativa 
�������������������������������������������������
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2 Gröna dalen idag
Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk som förbinder olika delar av tätorten 
Kungsängen med andra tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och Rankhus. 

Området är en fyra kilometer lång karaktärsbildande dalgång som löper i nord-sydlig riktning 
och består av gammal sjöbotten, vilket är typiskt för sprickdalslandskapet i Upplands-Bro. 
Kungsängens tätortsbebyggelse delas därmed också upp av Gröna dalen och E18 passerar tvärs 
över området ungefär i mitten på dalgången. 

�������������������������������������������������
ställen i den norra kan du även passera med cykel i tvär��������������������
i den södra delen men möjligheterna att ta sig tvärsöver dalen med personbil är få. En passage 
���������������������������������������������
om Kungsängens idrottsplats.

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga
Gröna dalen är en stor del i dagvattensystemet för Brunna-Kungsängen som har sitt utlopp, via 
Tibbledammen, i Mälaren. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar underdimensionerat och redan 
idag leder det till att mark tidvis översvämmas. Stora delar av dagvattensystemet byggdes innan 
kraven på rening utökades och miljökvalitetsnormerna bestämdes. Den nuvarande dagvatten-
hanteringen är därför inte tillfredsställande vad gäller kvalitet och föroreningsbelastning på 
Mälaren. Ny bebyggelse planeras också i närområdet vilket kan innebära mer hårdgjorda ytor 
och mer föroreningar. Bättre beredskap behövs även för skyfall i framtiden. Dessa regn kan inte 
hanteras i ledningsnätet. Prognoser pekar både mot ökade antal dagar med kraftig nederbörd och 
en ökning av regnmängderna. 

Sammantaget betyder detta att belastningen på dagvattensystemet kommer öka och att nya åt-
��������������������������������

Landskapsanalys
Landskapsanalysen är gjord på ett övergripande sätt inom ramen för arbetet med utvecklings-
programmet. Den tillhörande kartan är framtagen i workshopform av tjänstepersoner på  
Upplands-Bro kommun under ledning av Karavan landskapsarkitekter. 

En naturvärdesinventering enligt SIS-standard på förstudienivå med detaljeringsgraden medel 
har gjorts för hela området under hösten 2017. Mer detaljerade naturvärdesinventeringar och 
�����������������������������������������������
i Gröna dalen. En kartläggning av ekosystemtjänster i kommunen pågår under 2018. 

Landskapstyp 
Gröna dalen är präglad av sprickdalslandskapets uppbrutna och kuperade terräng. Landskaps-
typen består av trånga, ibland långsträckta dalgångar som öppnar upp sig i större avgränsade 
����������������������������������������������
näringsrik lera som har skapat odlingsbara dalar och betesmarker med lång hävd. Bebyggelsen 
har traditionellt placerats i skogens bryn eller i sluttningar mot höjder.
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 Kulturhistoriskt intressant miljö
 

 Fornlämningsmiljö
 

 Tydligt landskaprum
 Öppen mark väl definierad av omgivande 
 skogsbeklädda höjder och tydliga bryn.
  

 Värdefull natur- och kulturmark
 

 Värdefull brynzon och naturmark

 Stadsodling, kolonilotter

 Damm, dagvatten
 

 Bullerstört område

 

Norr

WORKSHOP LANDSKAPSANALYS GRÖNA DALEN 20180209

Rankhus

Brunna

Kungsängens 
centrumEnköpings-

vägen

Järnvägen

Tibbleviken

Kungsängens
kyrka

E18

Idrotts- 
plats

Landskapets former, naturtyper och karaktär 
Riktningarna i landskapet går i första hand i nord-sydlig ledd. Gröna dalen har en tydlig rums-
������������������������������������������������
Naturen bildar väggar av barrskogsbeklädda höjdryggar. Delar av brynzonerna innehåller vär-
defull naturmark. Skogen längs med bostadsområdet Brunna ligger högt. Från andra sidan vid 
����������������������� 
 

Den öppna marken i Gröna dalen består idag framför allt av ängs- och gräsmark. Holmar med 
värdefull natur- och kulturmark förekommer. På några ställen innehåller de även fornlämnings-
miljöer. Inom de öppna partierna ryms också till exempel idrottsplaner, odlingslotter, kyrkogård, 
���������������������������������������������-
gård, men som inte alltid upplevs som allmänt tillgänglig.  
Söder om E18 är dalgången delvis bebyggd med låga bostadshus som skapar en annan typ av 
rumsbildande gränser i landskapet. Övrig bebyggelse runt omkring dalen ligger till stor del på 
ber�����������������������������������������������
dalen. Höjdpartiet och den höga bebyggelsen i centrala Kungsängen utgör ett landmärke från 
alla väderstreck.   
Gångstråket genom Gröna dalen från Kungsängens idrottsplats och ner till Hjortronvägen är en 
mycket rak och öppen sträcka som kan upplevas som enformig när man promenerar eller cyklar. 
Men siktlinjen är viktig att bevara.   
Området kring skolorna i Gröna dalen ger idag ett uppsplittrat intryck och grönytornas rekrea-
��������������������������������������������������
tydlig struktur på gång- och cykelbanor saknas, vilket gör det svårt att orientera sig för den som 
inte känner till området.  
����������������������������������������������
ut i ängs- och åkerlandskapet söder om järnvägen ner mot Tibbleviken och Mälaren. 
 
Kulturmiljö  
Upplands-Bros strategiskt centrala läge i Mälardalen har präglat bygden och gör att kommunen 
tillhör en av de mest fornminnesrika regionerna i landet. Närheten till Sigtuna, Birka, Uppsala 
och Stockholm lämnar spår från äldre tider och traditioner.   
Miljön kring Kungsängens kyrka, med anor från järnålder och medeltid, är väl sammansatt och 
vittnar om bygdens äldre historia. Här ligger ett järnåldersgravfält, äldre vägsträckningar med 
bland annat en del av 1600-talets landsväg, väghållningsstenar och den välbevarade gården Ek-
��������������������������������������������-
kan och klockstapeln har karaktär av 1700-tal.   
Kungsängens tätort är en relativt ung samhällsbildning och en produkt av järnvägen. Området 
������������������������������������������������-
let. Kungsängens station drog tidigt till sig industri och växte sakta ut med villor från 1910-talet 
och framåt. Från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet ökade sedan befolkningen kraftigt 
och en större utbyggnadsperiod inleddes. 
 
Barriärer och bullerförhållanden 
E18 och Mälarbanan som går tvärs igenom Gröna dalen utgör båda varsin kraftig fysisk barriär 
för djurliv och fritidsupplevelser���������������������������������, 
����������������������������������������������
och Mälaren söderut är därför dålig idag.Området är också delvis bullerstörd där E18, järnvägen 
och Enköpingsvägen passerar.

Utvecklingsprogram för Gröna dalen Sida 9 av 16

Förs
lag



februari 5, 2018

 
1:6 000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 [m]

WS2

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

WORKSHOP LANDSKAPSANALYS GRÖNA DALEN 20180209
februari 5, 2018

 
1:6 000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 [m]

WS2

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

WORKSHOP LANDSKAPSANALYS GRÖNA DALEN 20180209
februari 5, 2018

 
1:6 000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 [m]

WS2

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

WORKSHOP LANDSKAPSANALYS GRÖNA DALEN 20180209

Teckenförklaring:

Dagvattenavrinning.

Teckenförklaring:
Meandrande öppen 
dagvattenlösning.  
(Ej exakta lägen utritade.)
Öppen dagvattenlösning 
inom park.

Dagvattenledning under mark.

Dammar längs sträckan. 
(Ej exakta lägen utritade.)

3 Övergripande riktlinjer för Gröna dalen

Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer.
Ett större öppet dagvattensystem med fokus på rening och fördröjning som  
integrerar ekologiska, rekreativa och estetiska funktioner bör utvecklas i  
Gröna dalen. Det kan bilda en övergripande blågrön struktur och bidra till ett 
upplevelserikt och varierat landskapsrum.

Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är en utgångspunkt för kommunens fy-
siska planering. Dagvattenhanteringen ska vara klimatanpassad, robust och fungera som en re-
surs för kommunen genom att bidra till attraktiva och funktionella stads- och parkmiljöer. Det är 
också viktigt att den bidrar till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten.

• ���������������������������������������������
����������������������

• Söder om E18 kan dagvattnet ledas öppet men i mer styrda former inom de delar som ut-
vecklas till stadsdelspark. Här behövs extra fokus på reningsåtgärder.

• ����������������������������������������������
extremskyfall. Det är ett led i att klimatsäkra Kungsängen och dessa ytor bör också kunna 
utnyttjas till annat mellan översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade 
multifunktionella ytor.

• Där ledningar övergår till öppen dagvattenhantering behövs plats för sedimentation (för-
damm). Rensning av fördammar behöver möjliggöras med en åtkomstväg.
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Rankhus
E18

Kungsängens 
centrum

Tibbleviken

Skol-
område

Idrotts-
plats

Kyrka

Exempel på 
rörelsestråk för 
gång och cykel.
Barriär

Teckenförklaring
Teckenförklaring: 
(Lager ur Grönplan 2008)

Meandrande öppen 
dagvattenlösning.  
(Ej exakta lägen utritade.)

Föreslagna grönstråk att
utveckla rekreativt eller  
nyanlägga.

������������������������
Värna Gröna dalen som blågrönt stråk och jobba medvetet med att ge dalen en 
förbindande funktion. Utveckla rekreativa gång- och cykelstråk för att ta vara på 
ortens natursköna läge vid Mälaren och förbättra tillgängligheten mot strand och 
vatten.

Ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att orientera sig i och röra sig genom går att åstad-
������������������������������������������������. 

• Bind samman Brunna och Kungsängen. Skapa bättre kontakt från Brunna till Gröna dalen. 
�������������������������������������

• Öka tryggheten. Arbeta medvetet med belysning i utformning av stråk. I delområden kan det 
vara bra om bebyggelsen kommer nära naturen och ger mänsklig närvaro och mötesplatser 
med ett mer stadslikt sammanhang.

• Skapa vattenkontakt. Gröna dalens koppling till Gröna Udden och Tibbleviken kan utveck-
las för att bli ett mer sammanhängande stråk som är lätt att röra sig genom och gör Mälarens 
strand mer tillgänglig

• �����������. Naturlika planteringar kan anläggas för att skapa högre rekreativt vär-
de med omväxling och vindskydd i parkrummet utan att ta bort öppenheten och siktlinjerna 
som gör dalen trygg och överskådlig.

• Koppla skolområdet i söder till Gröna dalen. Skapa en tydlig struktur för stråken i och igenom 
skolans utemiljö med hjälp av trädrader och annan vegetation.

Utvecklingsprogram för Gröna dalen Sida 11 av 16

Förs
lag



februari 5, 2018

 
1:6 000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 [m]

WS2

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

Teckenförklaring
 Höjdpunkt
 

 Karaktärsskapande element
 Skogsbeklädd höjdrygg som definierar öppna dalgångar 
 och är typiska för sprickdalslandskapet.

 Låg bebyggelse eller växtvägg möter dalgång
 

 Lågpunkt
 

 Huvudsaklig riktning i landskapet

 Viktiga siktlinjer och vyer att beakta
 

 Tydligt landskaprum
 Öppen mark väl definierad av omgivande 
 skogsbeklädda höjder och tydliga bryn.
  

 Värdefull natur- och kulturmark
 

 Värdefull brynzon och naturmark

 Damm, dagvatten
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Utgå från värdefulla landskapskaraktärer. 
T��������������������������������������
egenskaper. Natur- och kulturlandskapet ger förutsättningarna för gestaltnings-
principer i varje delområde. Utforma en stadsdelspark med olika naturkaraktärer 
inom Gröna dalen.

������������������������������������������������
i både den stora och lilla skalan. De norra delarna relaterar till storskaligt landskap medan de 
södra delarna idag är mer småbrutna. Det är önskvärt att bevara delar av dalen som mer ”orörd” 
medan det i andra delar är bra om bebyggelsen är nära och ger mänsklig närvaro och ett mer 
stadslikt sammanhang. 

• Ta tillvara på och förstärk siktlinjer och utblickar i det öppna landskapet.  
���������������������������������������������-
gelse sker. Skapa om möjligt även nya siktlinjer och visuella kopplingar i dalen.

• Låt ny bebyggelse ta stöd i höjder och skogsbryn. Förstärk riktningar i landskapet.

• Framhäv viktiga naturelement, fornminnesområden och byggnader som skapar förankring 
������������������������

• Sträva efter att sammanföra upplevelsen av det moderna landskapet med det historiska 
och ekologiska innehållet. Exempelvis så kan en parkmiljö med ängs- och hagmark bevara 
upplevelsen av kulturmiljö och visa på att jorden har brukats. Att kunna se och uppleva års-
ringarna i landskapet är viktigt för att människan ska kunna förstå samhällets utveckling och 
känna tillhörighet och identitet med sin omgivning.

Teckenförklaring: 
(Lager ur Grönplan 2008)
Grönyta att utveckla  
rekreativt

Grönyta att utveckla till  
stadsdelspark 

Förslag på ny parkmark
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Utöka och stärk dalens olika användningsområden.
Gröna dalen ska kunna locka människor i alla åldrar till olika former av utevistelse 
och fungera som rum för aktiviteter, eller en stunds lugn och ro. Utveckla och 
stärk också de ekosystemtjänster som dalen erbjuder.

Ta tillvara på och komplettera de aktiviteter som erbjuds inom området idag och verka för att 
överbrygga barriärer, både fysiska och sociala. Gröna dalens omfångsrika utbredning ger möjlig-
heter till både sol och skugga, lek och kontemplation, aktivitet och stillhet, avskildhet och närhet. 

• Gestalta landskapsrummen upplevelserikt och varierat. För att spontana aktiviteter ska kunna 
����������������������������������������������

• Använd dialogmetoder och kontinuerlig återkoppling i kommande projekt. 

• Samutnyttja grönområden för natur-, kultur- och rekreationsvärden. Tillåt oväntade kombina-
tioner, som en rastgård med plaskdamm för hundar eller odlingslotter med lärande funktioner 
för skola och förskola. Höj det rekreativa värdet på de gröna friytor som ligger i anslutning till 
idrottsplatsen och skolområdet.

• Tänk klimatsmart vid gestaltning och utnyttja möjligheten med multifunktionella ytor som 
exempelvis både är översvämningsbara och lekbara. 

• Skapa mervärden för både kommuninvånare och besöksnäring genom att lyfta fram unika 
naturkvalitéer och kulturhistorien i området. Exempelvis genom att tillgängliggöra våtmarks-
området vid Tibbleviken för fågelskådning och framhäva fornminnena i dalen mer.  
Den lilla trädgården vid hembygdsgården är också en kvalitet som bör tas tillvara bättre, ge-
nom att binda samman den med övriga grönytor och stråk.

Teckenförklaring: 
(Lager ur Grönplan 2008)
Grönyta att utveckla  
rekreativt

Grönyta att utveckla till  
stadsdelspark 

Förslag på ny parkmark

Teckenförklaring:  
Möjliga idéer och  
������������ 
för aktiviteter i 
Gröna dalen. 

Utveckla strand-
promenad

Fokus ”forn-
minnen”

Skapa blå-
grönt stråk

Skapa blå-
grönt stråk

Fokus 
”lärande”.

Värna öppet
landskapsrum

Möjlig 
fågellokal  

Skapa grön- 
stråk, koppla  

söderut

Fokus ”Stads-
delspark”

Fokus 
”Idrott”

Fokus  
”Friluftsliv”

Fokus  
”Kulturmiljö”

Fokus  
”Odling”
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                 Skogsbryn mot Brunna.         E18 mellan Brunna och Kungsängen.     Hembygdsgård.

Vyer och landskapskaraktärer i Gröna dalen

Småskalig bebyggelse möter öppet fält.

Vintervy mot Tibbleviken.                                                       Vy mot Enköpingsvägen från väster.

Gångväg vid öppen gräsyta och bollplaner.

Kyrkogårdens olika typer av gräns mot dalen i öst och i väst.

Skogsbryn möter öppen dalgång.

Stadsodling, kolonilotter.
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4 Underlag och källhänvisningar 

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 
december 2011, § 162, och aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42
Riktlinjer och text hämtade framför allt från sidorna 64, 66, 88 och 89.

Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna Bro och Kungsängen, 
antagen av Kommunfullmäktige den 18 december 2008, § 137.
Riktlinjer och text och kartlager är hämtade framför allt från: 
del 2 - Riktlinjer och åtgärdsförslag på sidorna 22, 23, 25 och 32,
samt del 3 - Grönstrukturanalys på sidorna 35-36 och 38-40.

Övriga underlag och källor:

Vision 2035, kommunen som ger plats, Upplands-Bro.

Övergripande naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun 2017.

Workshop Ekosystemtjänster Gröna dalen samt påbörjad kartläggning Ekosystemtjänster,  
Upplands-Bro kommun 2017 och 2018.

Landskapsanalys för hela Upplands-Bro kommun, framtagen som underlag till Fördjupad  
översiktsplan för Landsbygden, den 8 maj 2013.

Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i 
samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991.

Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999–2000.  
Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Be-
handlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro kommun, beslutad den 18 april 2012.

Vintervy mot Tibbleviken.                                                       Vy mot Enköpingsvägen från väster.

Samhällsbyggnadskontoret 10 april 2018
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i  
naturen me��era större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av två  
världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande  
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att allt  
färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
Hä��nns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuder 
aktiviteter och avkoppling för alla intressen och åldrar.
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Förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars 
gård – beslut om godkännande samt beslut om 
planuppdrag 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse 

tillhörande detaljplaneprogram för Ekhammars gård, den 20 mars 2018 

godkänns. 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till 

detaljplaneprogram för Ekhammars gård godkänns. 

3. Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 

fram förslag till detaljplan för Ekhammars gård. Planuppdraget föreslås 

få prioritering två. 

Sammanfattning 

Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring Ekhammars gård 

i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med Entré i Stockholm AB som äger 

delar av marken inom planområdet. Syftet med Planprogrammet är att beskriva 

en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets värdefulla 

kulturmiljö ska tas omhand. 

Området är särskilt känsligt på grund av sina höga kulturmiljövärden. Delar av 

en tidigare detaljplan har också upphävts av Länsstyrelsen för att den inte tog 

tillräcklig hänsyn till kulturmiljön. På grund av detta har en 

kulturmiljöutredning tagits fram som ger riktlinjer för hur en exploatering 

skulle kunna gå till. Med grund i den har sedan planprogrammet tagits fram. 

Med planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur 

och områdets topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och 

hållbar exploatering som tar särskild hänsyn till platsens känslighet. 

Materialet för planprogrammet var utsänt för samråd mellan 20 december 

2016-14 februari 2017. Öppet hus hölls för allmänheten 19 januari 2017 i 

hembygdsgården. Resultatet av samrådet för programmet finns redovisat i 

samrådsredogörelsen, 20 mars 2018. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-03-28 KS 15/0497 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 28 mars 2018 

 Planprogram Ekhammars gård, 21 mars 2018 

 Samrådsredogörelse Ekhammars gård 20 mars 2018 

 Öppet hus, sammanställning möte 19 januari 2017 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2016, §153, att skicka ut förslag till 

planprogram för Ekhammars gård på samråd. Materialet för planprogrammet 

var utsänt för samråd mellan 20 december 2016-14 februari 2017. Öppet hus 

hölls för allmänheten 19 januari 2017 i hembygdsgården.  

Det föreslagna programområdet som omfattar cirka 3 hektar ligger norr om 

Kungsängens kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster 

av Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter, i väster av Gröna dalen och i norr 

av Hjortronvägen. Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den 

anledningen passa bra för en tät exploatering. Samtidigt måste en ny 

exploatering ta stor hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Inriktningen i det 

framtagna planprogrammet är att utveckla området till ett bostadsområde 

primärt bestående av småhus som anpassats till platsens kulturhistoriska 

värden. 

Alldeles intill det föreslagna programområdet ligger flera av Kungsängens 

kulturhistoriskt intressantaste miljöer. Kyrkan har anor från medeltiden och 

Ekhammars gård är en rest av den bebyggelse som är kvar från tiden innan 

tätortsexpansionen av Kungsängen tog fart runt sextio- och sjuttiotalen. Andra 

kulturhistoriskt intressanta spår i omgivningen är en allé som vittnar om en väg 

som inte längre används. 

Med planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur 

och områdets topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och 

hållbar exploatering, som tar särskild hänsyn till platsens känslighet. 

Med bakgrund till de synpunkter som inkommit under samrådet för 

programmet har mindre justeringar gjorts i materialet för att uppdatera 

dokumentet till de, för tillfället, rådande förutsättningarna för området och 

angränsande planeringsområden. Planeringsinriktningen för det kommande 

detaljplanearbetet med Ekhammars gård kommer följa materialet från detta 

programskede.  

Barnperspektiv 

I området finns goda förutsättningar för att skapa bostäder med god tillgång till 

grönområden, lekplatser och offentlig service i form av förskola, skola och 

idrottsplats. Platsen har stor potential att bli en bra boende- och vistelsemiljö 

för barn.  
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Upplands-Bro har drygt 27 000 invånare och är en 

växande kommun, både när det gäller invånare och 

företagsetableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, 

ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget 

tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här fi nns två 

tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. 

Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig 

till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska 

vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, 

föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett 

gemensamt Upplands-Bro.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun
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Anton Sjöblom, Projektledare exploatering 

Henric Carlson, Planchef
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Sammanfattning
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Programområde för Ekhammars gård
Programområdet för Ekhammars gård ligger norr om Kungsängens 

kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av 

Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter och kyrkan, i väster av 

Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen.

Alldeles intill programområdet ligger fl era av Kungsängens 

kulturhistoriskt intressantaste miljöer såsom kyrkan, Ekhammars 

gård och hembygdsgården.
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Övergripande vision och koncept
Den övergripande visionen för planprogrammet är att Ekhammars 

gård  är ett grönt område i kärnan av det växande Kungsängen. 

Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde men 

samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och skola. Det 

gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som ekologiskt 

och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området tar stor hänsyn 

till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i Kungsängen 

tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens historiska vingslag 

samtidigt som du kan uppleva att Upplands-Bro är en kommun som 

ger plats för framtid och utveckling. 

För att uppnå visionen och för att arbeta i linje med den 

kulturmiljöutredning som framtagits för området har ett övergripande 

koncept om Anpassning till kulturmiljö utarbetats. Detta är av stor 

vikt att ha som ledstjärna även med tanke på den detaljplan som i 

början på 1980-talet upphävdes på grund av bristande anpassning 

till befi ntlig miljö. 

För att konkretisera det övergripande konceptet har det utökats 

med tre delkoncept: 1) Anpassning till topografi , 2) Anpassning till 

grönstruktur samt 3) Anpassning till bebyggelse. 
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Bakgrund
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Inledning
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring 

Ekhammars gård i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med 

Entré i Stockholm AB som äger delar av marken inom planområdet. 

Syftet med Planprogrammet är att beskriva en framtida exploatering, 

med fokus på hur planområdets värdefulla kulturmiljö ska tas 

omhand.

Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den 

anledningen passa bra för exploatering. Samtidigt måste 

en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande 

bebyggelsen. Programmet lägger därför stor vikt vid frågan 

om kulturhistorisk anpassning, såväl gällande byggnader 

som omkringliggande miljö.

I programmet studeras även frågor som rör Gröna dalens 

roll som rekreativt område och hur gång- och cykelvägar 

i området kan upplevas trygga. Gröna dalen har också stor 

potential att jämna ut dagvattenfl öden. Vidare resonerar 

programmet kring anslutande gaturum.

Uppdrag
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-09-24 att 

uppdra åt tillväxtchefen att ta fram ett planprogram för 

Ekhammars gård.

Översiktsplan
Området är inte utpekat i Översiktsplan (ÖP) 2010 men i 

den allmänna planeringsinriktningen för Kungsängen anges 

bland annat ett antal punkter som handlar om att knyta 

ihop Kungsängens delar och stärka gång- och cykelnätet 

i Kungsängen. Möjligheten att utveckla dessa punkter 

i området studeras i programmet. Gällande förtätning i 

tätort anger ÖP:n att inriktningen är att: ”Länka samman 

skilda bostadsområden och utveckla grönstrukturen. 

Se över gatornas utformning och åstadkom mer av 

gaturum.” Området kring Ekhammars gård anses ha goda 

förutsättningar för att utveckla Kungsängen tätort i den 

riktning som ÖP:n ger uttryck för.

Detaljplan
För det aktuella området gäller tre olika detaljplaner:

• För söder om Ekhammars gård gäller dels byggnadsplan 

för Kungäsngen fastigheterna Ekhammar 4:1 och 

kyrkbyn 2:1 m fl , nr 6702, laga kraft 1968-02-23 samt 

• stadsplan för del av Ekhammar (östra delen), nr 7707, 

laga kraft 1980-12-04 . 

• För området norr om Ekhammars gård gäller stadsplan 

för del av Ekhammar (östra delen) nr 8004, laga kraft 

1984-06-14.

I detaljplan 6702 anges följande:

“Förutom kyrka och begravningsplats med klockstapel har 

området för hembygdsgårdsändamål väsentligen utökats 

samt kompletterats med en “fi lial” kring Soldattorpet öster 

därom. Värdet av kulturmiljön kring kyrka, kyrkogård, 

hembygdsgård, Ekhammars gård och Soldattorpet kommer 

i ett framtida nybyggd Stor-Kungsängen att vara omistligt 

och självklart.”

Vid fastställelse av stadsplan 7707 anger länsstyrelsen 

följande: 

”Många anmärkningar har riktats mot planförslagets 

utformning med hänsyn till miljön omkring Kungsängens 

kyrka, Ekhammars Gård och Hembygdsgården. Denna 

miljö har ett kulturhistoriskt intresse och det är därför 

angeläget att den tillkommande bebyggelsen förläggs 

och utformas med stort hänsynstagande till detta. Enligt 

länsstyrelsens mening har detta intresse inte i tillräcklig mån 

beaktats i planförslaget. Länsstyrelsen bedömer att värdet 

av kulturmiljön är så stort att föreslagen nybebyggelse 

söder om Ekhammars Gård bör utgår. Ifrågavarande del 

av det södra byggnadskvarteret bör därför undantas från 

fastställelse.” 

En del av plan 7707 upphävdes alltså enligt beslut av 

regeringen, och således gäller detaljplan 6702 från 1968 för 

området sydost om Ekhammars gårds huvudbyggnad, det 

vill säga den delen som omfattar trädgårdsmästarbostaden. 

Inledning
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Planprocess
Detta planprogram ska ligga till grund för fortsatt planarbete 

gällande Ekhammars gård. Programsamråd väntas ske 

hösten 2016. I samband med detaljplaneprogrammet har en 

kulturmiljöutredning framtagits av kommunen och Entré i 

Stockholm. 

Hållbar utveckling
Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 100 av 

landets kommuner som ska främja utvecklingen för ett 

hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en 

tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Upplands-Bro klassas som en ekokommun vilket visar på 

ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner har 

fyra hållbarhetspricniper som utgör ramen för det hållbara 

samhället och föreningens verksamhet:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets 

produktion

Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande 

kemikalier.

3... undanträngning med fysiska metoder

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfi skning.

Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...

4... från att tillgodose sina behov

Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.

Vidare gäller för Upplands-Bro kommun Miljöplan med 

lokala miljömål 2010-2030, antagen av kommunfullmäktige 

2010. 

Häri anges att kommunen ska ha en grön profi l och föregå 

med gott exempel. Det anges att “omtanke om miljön 

och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av 

planering, utförande och uppföljning av kommunens alla 

verksamheter”. Tre lokla miljömålsområden har antagits:

• Eff ektivare anvvändning av energi och transporter

• Giftfria och resurssnåla kretslopp

• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

Detaljplaneprogrammet för Ekhammars gård framtas med 

hänsyn till nämnda hållbarhetsprinciper och strävar efter 

att bidra till en hållbar utveckling som möjliggör för ett 

uppnående av kommunens lokala miljömålsområden.
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Vision
Ekhammars gård  är ett grönt område i kärnan av det växande 

Kungsängen. Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett 

grönområde men samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation 

och skola. Det gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt 

som ekologiskt och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området 

tar stor hänsyn till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad 

i Kungsängen tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens 

historiska vingslag samtidigt som du kan uppleva att Upplands-Bro 

är en kommun som ger plats för framtid och utveckling. 

Platsens läge i kommunen
Det föreslagna programområdet ligger norr om Kungsängens 

kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av 

Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter, i väster av Gröna dalen 

och i norr av Hjortronvägen.

Alldeles intill programområdet ligger fl era av Kungsängens 

kulturhistoriskt intressantaste miljöer såsom kyrkan, Ekhammars 

gård och hembygdsgården.

Bro

Kungs-
ängen

Upplands/Bro 
kommun
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Ekhammars gård  är ett grönt område i kärnan av det växande 
Kungsängen. Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde 
men samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och 
skola. Det gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som 
ekologiskt och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området tar 
stor hänsyn till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i 
Kungsängen tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens 
historiska vingslag samtidigt som du kan uppleva att Upplands-
Bro är en kommun som ger plats för framtid och utveckling. 
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Förutsättningar
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Avstånd till målpunkter
Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som 

vuxit fram kring den järnvägsstation som försåg orten 

med pendeltågsförbindelse mot Stockholm från 1968. 

Bebyggelsestrukturen i hela tätorten är ganska utspridd och 

relativt gles. Bostadsområden ligger ofta vart och ett för sig 

med separat trafi kmatning och har karaktären av bostadsförort 

snarare än småstad. De centrala delarna kring Kungsängens 

centrum har en koncentration av högre fl erbostadshus. 

Programområdet är beläget nordväst om centrum. 

Fågelvägen är det cirka 650 meter däremellan och för att nå 

stationen från programområdet är det ytterligare cirka 200 

meter. Det fi nns goda förbindelser, om än något krävande 

topografi  längs den närmaste vägen. 

Från programområdet är det cirka 300 meter och till 

Ekhammarsskolan och cirka 450 meter till Upplands-

Bro gymnasium. Båda skolorna är belägna sydväst om 

programområdet. Förskolan Klockarängen ligger cirka 200 

meter söder om programområdet.

Väster om Ekhammars gård, i direkt anslutning, fi nns Gröna 

dalen som är Kungsängens stora grönstråk. Här fi nns goda 

förutsättningar för bostadsnära rekreation. 

Platsens roll i 
Kungsängen
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Örtugsvägen, exempel på bebyggelse i närmiljö
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Kopplingar till målpunkter
Till Kungsängens centrum, som är beläget sydost om 

programområdet fi nns goda kopplingar för fordon men gång- 

och cykelnätet är emellanåt brutet och sammankopplas via 

mindre lokalgator. Den genaste vägen för fotgängare och 

cyklister har en något krävande topografi . 

Till Ekhammarskolan  och Upplands-bro gymnasium, 

sydväst om programområdet, fi nns goda förbindelser, såväl 

för fotgängare och cyklister som för biltrafi k. 

Gröna dalen, väster om området, ligger i direkt anslutning 

och det fi nns goda kopplingar med gång- och cykelvägar 

till grönstråket.

Trafi k
Från Enköpingsvägen i söder matas Ekhammars gård via 

Bygdegårdsvägen som löper öster om programområdet. 

Området försörjs med kollektivtrafi k via busshållplatserna 

Tvärvägen och Kyrkvägen.

Söder om programområdet, strax söder om kyrkan 

och hembygdsgården löper Kyrkvägen som angörs 

från Bygdegårdsvägen. Väster om området löper 

Granhammarsvägen och strax norr om området, genom 

Gröna dalen, löper Hjortronvägen som enligt nuvarande 

detaljplan enbart får trafi keras av buss.
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Gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägnätet består både av friliggande stråk 

genom grönområden och av vägar som följer huvudvägnätet 

för biltrafi k. Gång- och cykelbana löper också genom 

Gröna dalen. I sydvästra delen av området löper gång- och 

cykelvägen genom en skogspassage som kan upplevas som 

obehaglig på kvällen.

Att ansluta gångväg till kyrkogården
Idag fi nns gång- och cykelbana som löper runt kyrkogården. 

Kyrkogården är en vacker rekreativ miljö som är väl värd 

att tillgängliggöra. I dagsläget riskerar kyrkogården utgöra 

en barriär för fotgängare och cyklister. I samband med 

planläggning av Ekhammars gård är det därför av intresse 

att utreda möjligheten att ansluta gång- och cykelväg till 

kyrkogården.

Längsmed Hjortronvägens norra sida löper en sepa-
rerad gång- och cykelväg i öst-västlig riktning.

Den genaste vägen mot Kungsängens centrum, 
Kyrkvägen, fl ankeras av trottoarer längs ömse sidor.

Det fi nns ett antal stigar inom programområdet som 
vittnar om rörelsemönster som inte alltid sammanfal-
ler med befi ntliga gång- och cykelvägar.

Karta över var fotona till höger är tagna.

Från Gröna dalen och österut, genom programområ-
det, löper en gång- och cykelväg.

1

1

3

3

2

2

4

4
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Dagvatten
En viktig fråga för vidare planläggning av området är 

hantering av dagvatten (dvs regnvatten). Ett av de viktigaste 

avrinningsområdena för Kungsängen är Gröna dalen som 

mynnar ut i Tibbleviken söder om programområdet. 

Inriktning i ÖP 2010, är att eftersträva så kallad ekologisk 

dagvattenhantering (EOD). Det ska ske med stor andel 

lokalt omhändertagande (LOD), som syftar till att bromsa 

upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsprocessen 

och låta de naturliga processerna få en möjlighet att 

behandla dagvattnet. Kommunens krav är att dagvatten tas 

om hand inom kvarteret så att högst ett fl öde motsvarande 

ett 5-årsregn innan exploatering släpps ut på det befi ntliga 

dagvattennätet.

I samband med planläggning av Kungsängens-Tibble 1:470 

har en dagvattenutredning tagits fram (2016). Utredningen 

ger två åtgärdsförslag och slutsatsen dras att det fi nns goda 

möjligheter att fördröja dagvatten inom området. Den 

lösning som valts för Tibbleängen omfattar byggnation av 

en dagvattendam inom planområdet samt anläggande av 

rain gardens. Hur utbyggnad av Ekhammars gård påverkar 

områdets dagvatten och den föreslagna dammen bör vidare 

utredas i det fortsatta detaljplanearbetet.
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Lutning mot Gröna dalen från Örtugsvägen, sedd från Hjortronvägen
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Landskapsanalys
Landskapet inom Kungsängens närområde kännetecknas 

av det för Mälardalen så typiska sprickdalslandskapet, med 

stora och öppna sedimentfyllda dalgångar med slättpartier 

avbrutna av skogsbevuxna, relativt fl acka höjdpartier. 

Skogen består huvudsakligen av barrskog med inslag av 

hällmarkstallskog och blandskog. I tätortsområdet dominerar 

det småbrutna skogslandskapet och närheten till vattnet. Det 

delas upp av en dalgång, Gröna dalen, som går i nord-sydlig 

riktning, med höjdplatåer på båda sidor. 

Bebyggelsen är samlad kring dalen och ligger till stor del på 

sluttningarna, vilket accentuerar de rumsbildande väggarna i 

landskapet. Höjdpartiet i väster är synligt från alla riktningar 

och utmärker Kungsängen på håll. 

Gång- och 
cykelväg Gång- och 

cykelväg 
Allé

Ekhammars 
gård

Hjortronvägen

C

B

A

A

C

B

Sektion A:A
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Gång- och 
cykelväg 

Örtugsvägen
Gång- och 
cykelväg 

Ekhammars 
gård

Bygdegårdsvägen

Bygdegårdsvägen

Sektion B:B

Sektion C:C
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Allé öster om Ekhammars gård
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Pågående planering runtomkring
Tibbleängen

Strax väster om programområdet pågår planering för 

bostadsområde i Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470 

m.fl . Här planeras för cirka 225 bostäder,blandat mellan 

fl erbostadshus och småhus samt förskola. Den planerade 

exploaterade ytan utgörs idag av delar av Gröna dalen. 

Korsängen

Söder om programområdet planeras det för Korsängen. Ett 

program har framtagits och arbete med detaljplan pågår. I 

området planeras för ca 700 bostäder. Målsättningen är att 

utveckla området till en levande stadsdel med en variaton 

av olika bostadstyper, t.ex. fl erbostadshus, radhus eller 

villor. I området kommer det även att fi nnas lokaler för 

verksamheter.

Ringvägen

Sydost om programområdet pågår byggnation av  

Ringvägen, Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl . Del 1 och Del 

2. Projektet, som vunnit laga kraft, innehåller cirka 450 

bostäder, verksamheter, förskola, ett grön-område samt 

anslutningsväg.

Ekhammarskolan

Söder om programområdet planeras det för Ekhammarskolan, 

Upplands-Bro Kungsängens Kyrkby 2:95 och 2:9. 

Planen syftar till att möjliggöra en nyproduktion av en 

grundsärskola.

Korsängen

Programområde
Ekhammars gård

Tibbleängen

Ekhammar-
skolan
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Gröna dalen
Gröna dalen-stråket förbinder stadsdelarna Brunna, Tibble 
och centrala Kungsängen med varandra. Stråket löper i 
nord-sydlig riktning genom den öppna dalen med gräsmark. 
Sträckan är huvudsakligen trafi ksäker och korsas endast av 
en bussgata. Utmed Brunna löper det gröna stråket öster om 
bostäderna och avslutas där det viker av in mot bebyggelsen. 
Norrut fi nns därmed ingen fortsättnng ut i det omgivande 
landskapet och det fi nns inga kopplingar till andra stråk. 

Enligt Grönplanen 2008 är länken mellan Brunna och 
Kunsängen bristfällig då E18 utgör en kraftig störning och 
barriär trots att korsningen är planskild. I Kungsängen löper 
grönstråket centralt med bebyggelse på båda sidor, och 
avslutas mot skolområdet. Det fi nns kopplingar till Lillsjö- 
och Tibblestråken.

Gröna dalen är delvis bullerstörd där E18 passerar men 
har dock mestadels en kvalitet som centralt grönstråk.
Gångstråket som löper genom Gröna dalen är en mycket 
rak och öppen sträcka som, enligt Grönplanen, kan 
upplevas som enformig då en cykeltur eller promenad här 
sker längsmed en relativt enformig sträcka. I Grönplanen 
föreslås att Gröna dalen utvecklas till en stadsdelspark med 
naturkaraktär ett arbete som förnärvarande, våren 2018, 
pågår.
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Gröna dalen består till stor del av öppen grönyta
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Platsens lokala 
förutsättningar

Kulturmiljö
Området kring Kungsängens kyrka och Ekhammars gård har 

anor från järnåldern och medeltiden. Det är ett väl sammansatt 

område som vittnar om bygdens rika historia. Här ligger ett 

järnåldersgravfält, äldre vägsträckningar med bland annat en 

del av 1600-talets landsväg, hitfl yttade väghållningsstenar, 

den välbevarade och renoverade gården Ekhammar från 

tidigt 1800-tal samt den hitfl yttade hembygdsgården. 

Sockenkyrkan och klockstapeln har karaktär av 1700-tal. Vid 

kyrkbyn ligger områdets äldsta bebyggelse, Kungsängens 

kyrka vars äldsta delar är från 1200-talet. Syftet med gällande 

skydd är att vårda och bevara kyrkomiljöerna tillsammans 

med de kringliggande miljöerna som hembygdsgården, den 

äldre häradsvägen, järnåldersgravfältet samt Ekhammars 

gårds kvarvarande miljö.

Fornlämningar i anslutning till programområdet utgörs 

av både fasta och övriga kulturhistoriska lämningar. På 

moränkullen väster om dalgången och direkt söder om 

Hjortronvägen återfi nns fasta fornlämningar i form av 

gravfält, Raä 9:1 och skålgropar, Raä 9:2. På moränkullen 

väster om kyrkogården återfi nns Raä 22:1, som är en plats 

med tradition/dansbana och klassad som övrig lämning. 

Inom kyrkogården fi nns också fl er lämningar. 

Följande kända lämningar skyddade enligt 2 kap. KML fi nns 

inom  eller i direkt anslutning til programområdet:

• Raä 95:3 som är den gamla häradsvägen öster om 

Ekhammars gård samt Raä 95:1 och Raä 95:2 som är 

vägmärken (fl yttade) invid den gamla häradsvägen. Alla 

tre är klassade som övriga lämninar.

• Raä 105:1 Hembygdsgård och Raä 105:2  Fyndsamling 

inom hembygdsgården. Samtliga är klassade som övriga 

lämningar. 

• Raä 233, som är utgrävd fyndplats för äldre mynt direkt 

norr om kyrkogården och är klassad som övrig lämning.

• Raä 14:1, som är ett minnesmärke utanför kyrkogårdens 

sydvästra hörn och är klassad som övrig lämning.

Kulturmiljöutredning
Eftersom fl era av Kungsängens kulturhistoriskt intressantaste 

miljöer kan beröras av programförslaget, och tidigare förslag 

till exploatering innebar att en del av detaljplanen hävdes 

för att bättre beakta kulturhistoriska värden i området, 

upprättades en kulturmiljöutredning inför arbetet med detta 

program. I det följande presenteras kulturmiljöutredningens 

ståndpunkter.

Område A

Skyddat område. Kyrka med kyrkogård eller område med 

lämningar som skyddas genom kulturmiljölagen. Ingen 

exploatering äger rum.

Område B

Gårdstomten till Ekhammars gård, parkmiljö. Moränkulle 

med inslag av grova ekar som aldrig varit under plog. 

Endast mindre tillägg i form av ny bebyggelse kan möjligen  

tillkomma inom detta område. Bebyggelsen bör anpassas 

till kulturhistoriskt värdefulla befi ntliga byggnader och 

stora ekar bör bevaras. Skyddsbestämmelser i detaljplan för 

byggnader. Stora ekar på lerjord utgör spår av Ekhammars 

gårds trädgård/odling och bör bevaras. Detta gäller även 

äldre del av häradsvägen öster om gården.

Område C 

Skyddszon som bör bevaras kring kyrkogård med respekt 

för upplevelse av kyrkogården och dess verksamhet. 

Utbredningen av skyddszonen är osäker och bör utredas i 

fortsatt planskede. Längs befi ntlig gång- och cykelväg mellan 

kyrkogården och Ekhammars gård bör även fortsättningsvis 

vanlig fordonstrafi k undvikas.

Område D

Skyddszon kring Ekhammars gård som bör bevaras för att 

även fortsättningsvis kunna förstå platsnamnets ursprung då 

gården varit historiskt betydelsefull. Norra delen av området 

bedöms vara möjlig att exploatera om hänsyn tas till värden 

som nämns i kuturmiljöutredningen. Ny bebyggelse behöver 

vara låg och anpassas till bebyggelsen inom Ekhammars gård 

och Kungsängens kyrka. 

Område E 

Skyddszon för öppet område mellan kyrkan, hembygdsgård, 

del av f.d. häradsväg och Ekhammars gård som bör bevaras. 

Norra delen av området bedöms vara möjlig att exploatera om 
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hänsyn tas till värden som nämns i kulturmiljöutredningen. 

Ev. ny bebyggelse behöver anpassas till bebyggelsen inom 

Ekhammars gård, Kungsängens kyrka och hembygdsgården 

avseende utformning, skala och placering. Bebyggelsen 

bör utformas i samklang med ny bebyggelse inom område 

G. Sträckan med häradsvägen öster om kyrkogården 

bör skyddas. Infart bör ej ske via den äldre häradsvägen. 

Bebyggelsen bör avgränsas med häckar eller dylikt mot 

angränsande öppet landskapsrum.

Område F

Denna del utgörs primärt av Gröna Dalen. Inom området 

fi nns en föreslagen dagvattendamm som planeras i anslutande 

projektet på Tibbleängen. Området består idag till största 

del av öppna ytor med gång- och cykelvägar. Hela området 

ingår i kommunens övergripande arbete med att se över 

Gröna dalen och möjligheterna att utveckla denna plats till 

en stadsdelspark

Område G

Dessa områden bedöms vara möjliga att ianspråkta 

för ny bebyggelse med hänsyn till ovan redogjorda 

kulturmiljövärden. Ny bebyggelse behöver anpassas 

till den värdefulla bebyggelsen inom Ekhammars gård 

avseende utformning, skala och placering. Stor hänsyn till 

de, i kulturmiljöutredningen, utpekade träd som fi nns inom 

området ska tas. Infart bör ej ske via den äldre häradsvägen 

för att kunna bevara vägens ursprungliga smala sektion, 

vägbank och allé.

F

C

A

E

B

D

G

A

G
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Kyrkan
De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1200-talet. 

Kyrkogården har utvidgats i omgångar under 1900-talet 

och sträcker sig idag väster om den forna dalbottnen. Endast 

en smal zon med parkmark utmed en gång- och cykelväg 

skiljer kyrkogården från Ekhammars gårds parkmiljö. På 

kyrkogården fi nns även modern bebyggelse från 1960-talet 

fram till 2000-tal med fasader i såväl vit puts som röd 

träpanel.

Kyrkan som saknar kyrktorn är relativt lågt belägen i 

terrängen. Den är framför allt synlig sedd från det öppna 

landskapsrummet öster om kyrkan/Bygdegårdsvägen, liksom 

inom kyrkogården. Kyrkan liksom klocktornet, belägen i 

västra delen av kyrkogården, är på grund av växtlighet inom 

och utanför kyrkogården knappt synlig sedd från dalgången 

i norr under växtsäsongen. Klocktornet är synligt sedd från 

det öppna landskapsrummet väster om Kyrkvägen. Sedd från 

Korsängen i söder är inte kyrkan synlig på grund av befi ntliga 

byggnader såsom förskola och hembygdsgård liksom träd.

Kungsängen kyrka och kyrkogård är skyddade enligt 4 kap. 

Kulturmiljölagen som behandlar kyrkliga kulturminnen.

Kungsängen kyrka

Bisättning

Kapell

Klockstapel
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1300-tal

Tidslinje Ekhammars gård

1400-tal 1500-tal 1600-tal 1700-tal 1800-tal 1900-tal 2000-tal

Ekhammar be-
står av två hem-
man tillhörande 
Clara kloster. 
Ekhammar 
fi nns omnämnd 
i handlingar från 
1370.

År 1527 är Ek-
hammar huvud-
gård för ärke-
biskopens gods 
i Bro härad. 
Gustav Vasa tar 
Ekhammar till 
arv således tas 
gården i kro-
nans händer.

Från 1630-talet 
är inte längre 
Ekhammar i 
kronans hän-
der. Lars Skytte 
bebygger 
gården med sä-
teribyggnader. 
Sätesfriheten 
upphävs 1681 
med motive-
ringen att går-
den endast är 
bebyggd som 
bondgård.

Från 1700-talet 
och framåt är 
Ekhammar ett 
vanligt skatte-
hemman.

De byggnader 
som idag 
fi nns på går-
den uppförs 
under första 
hälften av 
1800-talet, se 
ovan.

Magasin-
slänga som 
fl ankerade 
huvudbygg-
naden i norr 
brinner ner på 
1980-talet.

2006 uppförs 
en ny garage-
byggnad på 
samma plats 
där maga-
sinslängan 
tidigare stod. 

1 2

1. Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden, med sexdelad plan, 
är knuttimrad och reveterad med grov 
gul puts. Den är byggd i 1,5 våning samt 
har ett tegeltäckt sadeltak.

2. Magasinslänga
Huvudbyggnaden fl ankeras i norr av en 
magasinslänga, som i sin tidigare form  
rymde lider, loge och stall. Den befi nt-
liga byggnaden är dock nybyggd och 
används idag som garage kontor och 
bostad.

3. Trädgårdsmästarbostad
Huvudbyggnaden fl ankeras i söder av 
en fd trädgårdsmästarbostad som idag 
uthyres som bostad.

1

2

3

Ekhammars gård
Ekhammars gård är belägen på en markerad moränrygg, 

delvis omgiven av grova ekar. Läget, ovanför den lägre 

dalbottnen medför att gården delvis är tydligt framträdande 

i landskapet. 

Under medeltiden bestod Ekhammar av två hemman 

tillhörande Clara kloster. Gården fi nns omnämnd i de 

medeltida handlingarna från 1370. År 1527 var Ekhammar 

huvudgård för ärkebiskopens gods i Bro härad. Gustav Wasa 

tog Ekhammar till arv och eget och gården förblev i kronans 

händer fram till 1630-talet. Sedan 1700-talet har Ekhammar 

varit ett skattehemman med många ägare fram till dags dato. 

Dagens Ekhammars gård består av tre ljusgult putsade 

byggnader med ursprung från 1800-talet samlade kring 

ett gårdstun. Norr om gården vidtar villabebyggelse från 

1980-talet på en fortsättning av höjdryggen.
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Allén
Öster om kyrkan fi nns en gång- och cykelväg som kantas av 

en allé. Allén löper mellan kyrkan och kolonilottsområdet 

norrut mot Ekhammars gård. De gamla träden i alléerna utgör 

normalt värdträd för sällsynta och rödlistade arter.

Alléer utgör generellt biotopskyddsområden. En biotop  är 

ett väl avgränsat geografi skt område som är karaktäriserat av 

specifi ka ekologiska förutsättningar och som fysiskt gynnar 

de organismer som lever där. Inom biotopskyddsområde får 

det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Länsstyrelsen anger att det generella 

biotopsyddet gäller lövträd planterade i en enkel eller dubbel 

rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som 

tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 

Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.

Naturmiljö
I kulturmiljöutredningen anges att det i dalbottnen väst och 

nordväst om gården växer inslag av grova ekar och andra 

ädellövträd vilka torde härröra från tidigt 1900-tal eftersom 

detta område förefaller använts som trädgård/trädgårdsodling 

under 1900-talet. Partier med yngre björkar fi nns här också. 

Sydväst om gården, anslutande till kyrkogården, växer ett 

större parti med ung björkskog.

Vid vidare planläggning av Ekhammars gård är det av stor 

vikt att hänsyn tas till de värdefulla träd som fi nns i området.

Allé öster om kyrkogården I området fi nns ett antal stora träd som är värda att 
bevara.

Område öster om Bygdegårdsvägen

Förhållande till gränszoner
Programområdet avgränsas i öster av Bygdegårdsvägen, i söder av 

kolonilotter, i Väster av Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen.

I vidare planläggning är det av stor vikt att hänsyn tas till den 

omgivning som angränsar programområdet. 
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Bygdegårdsvägen
I öster angränsar programområdet till Bygdegårdsvägen 

som är belagd med asfalt och som till vissa delar är i 

avsaknad av trottoar eller annan anvisad yta för fotgängare 

och cyklister. På andra sidan Bygdegårdsvägen, dvs öster 

om den, är villabebyggelse belägen. Denna är vänd från 

Bygdegårdsvägen och det fi nns således inga tillfarter eller 

entréer vända åt programområdet från detta håll. 

Området är idag försörjt med kollektivtrafi k via 

busshållplatserna Tvärvägen och Kyrkvägen, vilka är 

belägen strax intill Ekhammars gård längs Bygdegårdsvägen. 

  

Hjortronvägen
I norr avgränsas området av Hjortronvägen som löper från 

Bygdegårdsvägen till Granhammarsvägen. Hjortronvägen 

skär alltså av Gröna dalen och härifrån matas småhusområdet 

strax öster om programområdet via Örtugsvägen.

Hjortronvägen utgörs idag av bussgata vilket är reglerat i nu 

gällande detaljplan. Möjligheten att öppna upp Hjortronvägen 

för allmän biltrafi k och omvandla den till lokalgata utreds i 

pågående detaljplaneläggning av Tibbleängen väster om 

programområdet.

Kolonilotterna
Strax söder om programområdet, norr om hembygdsgården 

och väster om Bygdegårdsvägen är ett område med 

kolonilotter beläget. De brukas idag av hembygdsföreningens 

medlemmar. 

Kolonilotter Bygdegårdsvägen sedd från norr Hjortronvägen sedd från öster
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Stråk
De uppenbara stråken i direkt anslutning till programområdet 

är Bygdegårdsvägen och Hjortronvägen. Bygdegårdsvägen 

löper från söder till norr, strax öster om programområdet. 

Vägen ansluter i söder till Enköpingsvägen och ger således 

en snabb koppling ut ur Kungsängen och Upplands-Bro.

Hjortronvägen löper strax norr om programområdet, från 

öster till väster och genom Gröna dalen. Via Hjortronvägen är 

det nära koppling från programområdet till Tibble torg. Idag 

trafi keras gatan enbart av buss. Norr om programområdet 

ligger E18 som löper genom hela kommunen.

Genom Gröna dalen löper gång- och cykelvägar som 

fungerar som ett naturligt stråk för fotgängare och cyklister 

i Kungsängen.
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Väster om programområdet löper grönstråket Gröna dalen 

som breder ut sig i Kungsängen i nord-sydlig riktning, 

från Kungsängen norrut mot Brunna. Genom grönområdet 

löper ett gång- och cykelstråk som passerar strax intill 

programområdet och ansluter till befi ntlig gång- och 

cykelväg som löper in i området.
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Planering av Gröna dalen
Väster om programområdet pågår idag detaljplanering för 

Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl . Det planeras 

för cirka 225 bostäder i fl erbostadshus och småhus. Planen 

omfattar även en förskola. Planeringen sker väster om en 

gång- och cykelväg som löper genom Gröna dalen.

Detaljplanen är idag i utställningsskedet. Det närliggande 

läget kräver att planeringen för Ekhammars gård förhåller 

sig till vad som sker inom planeområdet. 

Det är av stor vikt att säkerställa en grön passage genom 

Gröna dalen och detta kommer att vara möjligt trots 

planering och utbyggnad av såväl Tibbleängen som 

Ekhammars gård. 
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Sluttning från Örtugsvägen sedd från Hjortronvägen.

Gång- och cykelväg i väst-östlig riktning mot Örtugs-
vägen från Gröna dalen.

Gröna dalen består idag till stor del av öppen gröny-
ta.

Sluttning väster om Örtugsvägen mot Gröna dalen, 
sedd från gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelväg sedd från Hjortonvägen. Gröna dalen väster om programområdet.
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Koncept
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Koncept
Övergripande vision och koncept
Den övergripande visionen för planprogrammet är att Ekhammars 

gård  är ett grönt område i kärnan av det växande Kungsängen. 

Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde men 

samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och skola. Det 

gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som ekologiskt 

och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  områdettar stor hänsyn 

till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i Kungsängen 

tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens historiska vingslag 

samtidigt som Upplands-Bros framåtanda gör sig påmint genom 

dagens utvecklingen av platsen. 

För att uppnå visionen och för att arbeta i linje med den 

kulturmiljöutredning som framtagits för området har ett övergripande 

koncept om Anpassning till kulturmiljö utarbetats. Detta är av stor 

vikt att ha som ledstjärna även med tanke på den detaljplan som i 

början på 1980-talet upphävdes på grund av bristande anpassning 

till befi ntlig miljö. 

För att konkretisera det övergripande konceptet har det utökats 

med tre delkoncept: 1) Anpassning till topografi , 2) Anpassning till 

grönstruktur samt 3) Anpassning till bebyggelse. 
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Anpassning till topografi 
En av de förutsättningar som ger området sin utmärkande 
karaktär är dess topografi . Som nämns i kulturutredningen 
är detta något som bör beaktas vid uppförande av ny 
bebyggelse. Bebyggelsens karaktär och utformning bör 
anpassas så att topografi n och bebyggelsen samspelar. 
Höjdskillnaderna i området betraktas som en tillgång då ett 
bevarande av dessa kan skapa intressanta bebyggelsemiljöer.
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Som kulturmiljöutredningen visar är det av vikt att bevara 

kulturmiljön som stärker platsens betydelse. Namnet Ekhammar 

antyder topografi ska skillnader på platsen då ”hammare” betyder 

moränkulle. För att bevara landskapsbilden är det av vikt att 

kommande planläggning av området anpassas efter Ekhammars 

gårds läge.

För att möjliggöra för en god miljö för befi ntliga bostäder är det 

viktigt att bebyggelsen anpassas efter de topografi ska skillnaderna. 

Detta för att de boende längs Örtugsvägen ska ha fortsatt bibehållen 

kontakt med Gröna dalen.

Från Örtugsvägen sluttar marken kraftigt mot Gröna 
dalen.

Ekhammars gård är belägen på en ”hammare” vilket 
innebär att gården är belägen på en höjd.
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Det fi nns topografi ska utmaningar i området, exempelvis 

sluttar marken på ett markant sätt nedanför Örtugsvägen 

mot Gröna dalen. Detta är något som i vidare planering bör 

bevaras och utnyttjas vid placering av bebyggelse.

De stora höjdskillnaderna mot Gröna dalen skapar goda 

förutsättningar för att uppföra ny bebyggelse i dalgången så 

att de boende längs Örtugsvägen fortfarande har bibehållen 

utsikt och kontakt med Gröna dalen. 

Sluttning från Örtugsvägen mot Gröna dalen, sedd 
från Hjortronvägen.

Sluttning från Örtugsvägen mot Gröna dalen, sedd 
söderifrån. 
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Ekhammars gård sedd från gång- och cykelväg norr om kyrkan
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Programområdets skiftande topografi  möjliggör för bebyggelse mot Gröna dalen 
utan att boende i befi ntlig bebyggelse förlorar sin kontakt med grönområdet.

Befi ntlig bebyggelse Ny bebyggelse 
anpassas till
höjdskillnaderna



46 Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Anpassning till grönstruktur
Forskning visar att det är ytterst viktigt att det fi nns 
något slags grönyta av hög kvalitet inom några minuters 
gångavstånd från bostaden. Att möjliggöra för uppförande 
av bostäder intill Gröna dalen skapar förutsättningar för 
människor att bo alldeles intill ett grönområde med stora 
rekreationsmöjligheter. 
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Gröna dalen utgör idag ett centralt grönstråk genom Kungsängens 

tätort. Programområdet är beläget längsmed östra kanten av Gröna 

dalen och behöver därför beakta konsekvenserna av uppförande 

av bebyggelse på platsen. Det är viktigt att bebyggelsen uppförs 

i samklang med befi ntlig grönstruktur och att viktiga ekologiska 

element bevaras. I kulturmiljöutredningen pekas ett antal särskilt 

värdefulla ekar ut och dessutom fi nns en allé längsmed kyrkans 

östra sida, vilken innehar automatiskt biotopskydd. Det är av största 

vikt att vidare planering tar hänsyn till detta. 

Forskning visar att planering av grönstruktur i samband med 

bebyggelse får eff ekter på hälsan, t ex att de som ser grönstruktur 

från fönstret har minskad andel stress (Ståhle 2005: 74).

Vidare planering bör ta hänsyn till Gröna dalens 
öppna ytor.

Kring Ekhammars gård fi nns ett antal stora träd som 
vidare planläggning bör ta hänsyn till
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Närmiljö/Park
Det fi nns goda möjligheter att tillskapa en rekreativ miljö 
i anslutning till programområdet. Gröna dalen  utgör ett 
naturligt inslag i den direkt närliggande miljön och är 
i sitt befi ntliga skick en grönyta som har potential till att 
utvecklas i samband med utbyggnad av Ekhammars gård. 

Planprogrammet möjliggör för uppförande av bostäder 
i en del av Gröna dalens östra kantlinje. Möjligheter 
att skapa LOD-lösningar för dagvattenhantering bör 
utredas i kommande planerin genom tillskapande av en 
dagvattenbäck eller dylikt i Gröna dalen. Det är dock viktigt 
att se över oönskad lukt från en sådan anläggning. Det är av 
stor vikt att detta utreds i samand kommande planläggning.

Lokalt omhändertagande av dagvatten i Malmö
Bild: Hållbar stad

Dagvattenlösning i Täby
Bild: Täby kommun
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Säkerställ gröna passager
Det är av stor vikt att anpassa ny bebyggelse till befi ntlig 
grönstruktur. Gröna dalen med dess gröna karaktär är en 
oersättlig kvalitet i programområdet och därför bör en 
utbyggnad av området värna och förhöja dess befi ntliga 
värden. 

Att uppföra ny bebyggelse vid Ekhammars gård får inte ske 
på bekostnad av områdets befi ntliga gröna kvaliteter utan 
snarare kontrastera och förhöja dem. Det uttrycks en känsla 
av otrygghet efter mörkrets intrång i dalen och genom 
att placera bebyggelse i anslutning till grönområdet kan 
tryggheten förbättras för invånare som passerar kvällstid.

Gröna dalen kan också upphöjas till en mer parkliknande 
miljö för att hantera de dagvattenavrinning

Gångväg väster om Ekhammars gård.Gröna dalen består av stora delar öppen grönyta.

Allén längs den gamla häradsvägen, öster om Ek-
hammars gård.
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Schematisk bild över viktiga gröna stråk som bör beaktas 
vid vidare planläggning av programområdet.
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Anpassning till bebyggelse
Utbyggnad av programområdet Ekhammars gård ska ske med 

stor hänsyn och anpassning till dess befi ntliga miljöer. Det 

fi nns stora möjligtheter att tillskapa ett unikt och centrumnära 

område i lantlig miljö. 

Bebyggelsen bör vara småskalig för att inte störa områdets 

karaktär och stor hänsyn bör tas till befi ntliga strukturer, såväl 

vad gäller bebyggelse som fl öden och grönområden. 

Det är viktigt att refl ektera över vad som passar i området.
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Kulturmiljöutredningen pekar på vikten av att bebyggelse som 

uppförs inom programområdet behöver anpassas till befi ntlig 

bebyggelse. Den bebyggelse som är aktuell att ta avstamp ifrån 

är Ekhammars gård, hembygdsgården samt kyrkobyggnaderna. 

Vidare planering måste ta detta i bektning och ta beslut om vilken 

av dessa bebyggelsetyper som  är aktuell för anpassning till olika 

delar av programområdet. I området ska ny bebyggelse uppföras 

i samklang med den befi ntliga på platsen. Detta handlar om 

materialval, färg, taklutnung, höjd och så vidare. 

Ekhammars gårds huvudbyggnad i gul puts Kungsängens kyrka som stått på platsen sedan 
1200-talet
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Odling

Förskola

Brett kedjehus
80 m2 + 80 m2

Mindre villa
8 m x 10 m

Större villa
10 m x 12 m

Parhus
64 m2 + 64 m2

Smalt kedjehus
65 m2 + 65 m2

Radhus
70 m2 + 70 m2

Fritidsgård

Aktivitetspark

Äldreboende

Vad passar på platsen 
och vad får plats inom 
planområdet?
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Anpassa till närliggande bebyggelse
Vid anpassning till omgivande bebyggelse är det också 
viktigt att titta på de bebyggelsestrukturer som fi nns 
runtomkring. Kring Ekhammars gård fi nns det olika typer 
av strukturer som härstammar från olika tidsperioder. 

Ekhammars gård

Örtugsvägen 
söder om Hjortronvägen

Örtugsvägen 
norr om Hjortronvägen

HembygdsgårdenKyrkogårdsområdet
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Här är det möjligt att 
bygga om bebyggelsen 
är låg och tar hänsyn till 
kulturmiljöutredningen.

Här är det möjligt att bygga med hänsyn 
till kulturmiljöutredningen och med 
hänsyn till Ekhammrs gård avseende 
skala, utformning och placering. Mot 
öppna landskapsrum  bör bebyggelsen 
avgränsas med häckar eller dylikt. 

Infart bör inte ske via den äldre 
häradsvägen som behöver skyddas.

Här kan norra delen bebyggas om 
hänsyn tas till kulturmiljöutredningen.
Ny bebyggelse behöver anpassas 
till Ekhammars gård, Kungsängens 
kyrka och hembygdsgården gällande 
utformning, skala och placering. 
Bebyggelsen behöveer anpassas 
efter ny bebyggelse i norr och 
avgränsas med häckar eller dylikt 
mot öppet landskapsrum.

Här får bara mindre tillägg av ny 
bebyggelse tillkomma och enbart 
om det sker i anslutning till den 
befi ntliga gårdsplanen. Det fi nns 
skyddsbestämmelser i gällande 
detaljplan för byggnaderna här.

1

1

3
42

2

2
3

4
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Exempel på anpassning: Byggnaderna på kyrkogår-
den är uppförda i samklang men med tydliga avtryck 
från respektive tidsepok

Materialval/Detaljering
Vad gäller materialval bör ny bebyggelse anpassas efter 

befi ntlig bebyggelse i området. Kulturmiljöutredningen 

gör gällande att bebyggelsen ska anpassas efter kyrkan, 

Ekhammars gård samt hembygdsgården. Det är dock 

viktigt att specifi cera detta och att olika delar av området 

kan anspela på olika delar av den befi ntliga bebyggelsen. 

Det går att skapa bebyggelse som är i samklang med befi ntlig 
bebyggelse utan att ”härma” den. Ett exempel som kan tas 
i beaktning är hur byggnaderna på kyrkoområdet uppförts 
i tydlig harmoni i materialval, färgsättning och volym men 
ändå gjort ett tydligt avtryck från respektive tidsanda. 
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Exempelbebyggelse
I programområdet föreslås lägre bebyggelse om två 
våningar. Mot bakgrund av de rekommendationer som ges 
i kulturmiljöutredningen anses det inte vara lämpligt med 
större fl erbostadshus. 

Bebyggelsetyper som kan komma att vara aktuella är 
parhus, kedjehus och radhus. Även villlor kan komma att 
vara aktuella på platsen. 

För att visa på vikten av anpassning visas i det följande 
exempel på hur olika delar av området kan anpassas till de 
olika byggnader som idag fi nns på platsen. 



58 Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Ekhammars gård

Fiskpigan i Trosa kommun har en intressant gårds-
struktur som kan vara intressant att arbeta vidare på 
kring Ekhammars gård
Bild: Meter Arkitektur

I Vegaområdet i Haninge planeras för bostadsbebyg-
gelse som är ritad av Södergruppen.
Bild: Kärnhem

Tullinge trädgårdsstad
Bild: Tullinge kommun

Garagelänga på Ekhammars gård är ett exempel på 
hur det går att anpassa ny bebyggelse till den befi nt-
liga som fi nns på platsen.
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Segersäng Nynäshamn
Bild: Entré i Stockholm AB

Äppelträdgården, Göteborg
Arkitekt och bild: White Arkitekter

House Karlsson, Västerås
Arkitekt och bild: Tham & Videgård Arkitekter

Lillsjöparken i Bromma
Bild: Seniorval.se

Hembygdsgården
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Radhus
Bild: Lindbacken Uppsala

Bisättningen är ett exempel på hur det är möjligt att 
anpassa ny bebyggelse efter befi ntlig men att ändå 
lämna tydligt avtryck för en tidsperiod

Förskola
Bild: Kids2Home

Kapellet är ett exempel på hur det är möjligt att an-
passa ny bebyggelse efter befi ntlig men ändå lämna 
tydligt avtryck från en tidsperiod

Kyrkan
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Bebyggelsens möte med gaturum
Upplevelsen av gaturummen i och kring programområdet är 
beroende av bebyggelsens möte med dem. Hur bebyggelsen 
placeras i förhållande till gata samt hur entrén vänds är av 
avgörande betydelse för gaturummet. 

Längs Bygdegårdsvägen rekommenderas att bebyggelsen 
placeras i direkt anslutning till gata för att skapa en högre 
grad av stadsmässighet. Detsamma gäller för Hjortronvägen. 
Det är dock möjligt att skapa en intimare miljö som vänder 
sig mot bebyggelsens motsatta sida. Denna kan utformas 
med mer privat karaktär och präglas av grönytor. 

Bebyggelsen längst i väst, mot Gröna dalen, kan dock 
vända sina entréer inåt mot en gårdsformation och således 
ha uteplats mot Gröna dalen. 

Mot Bygdegårdsvägen bör bebyggelsen placeras 
nära gatan för att skapa en stadsmässighet.
Vad passar mot Gröna dalen?

Bebyggelsens placering i 

förhållande till gaturummet 

är av stor betydelse för 

hur området kommer att 

upplevas.
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Konsekvenser
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Konsekvenser

Ekologiska konsekvenser
Ett ianspråktagande av området innebär till viss del ett 

ianspråktagande av befi ntlig grönyta. Programmet belyser 

dock vikten av hänsynstagande till befi ntlig grönstruktur och 

att anpassa utbyggnad till topografi  och viktiga grönstråk. 

Att exploatera i Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta 

grönytorna samt underhålla och utvecka dem.

Gröna dalen, som en viktig grön koppling i Kungsängen, 

kommer fortsatt att fungera som grönt stråk. Eftersom 

området direkt väster om programområdet idag är under 

detaljplaneläggning (Tibbleängen) är det av mycket stor vikt 

att säkerställa att det fortsatt fi nns en grön passage mellan det 

området och programområdet. 

En utbyggnad kring Ekhammars gård ökar belastningen 

på Gröna dalen som avrinningsområde. Därför är det 

viktigt att det görs vidare utredningar kring den aspekten 

och att vidare planläggning även inkluderar såväl lokalt 

omhändertagande av dagvatten samt att det görs en översyn 

på dagvattenhanteringen i Gröna dalen. 

Ekonomiska konsekvenser
Planprogrammet svarar på det stora behov av 

bostadsbyggande som idag råder. Förutom bostäder ges 

arbetstillfällen och den tillväxt som idag sker i kommunen 

kan bibehållas och stärkas.  Uppförande av ny bebyggelse 

kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur 

genererar mer skatteintäkter.  Området syftar också till att 

ge en historisk koppling och ett mervärde för området. Detta 

görs för att stärka områdets attraktivitet och göra platsen mer 

inbjudande. 

Att bebygga områden i befi ntlig tätort har fördelar då det 

till hög grad redan är försett med nödvändig infrastruktur. 

Området kring Ekhammars gård är exempelvis i dagsläget 

försett med kollektivtrafi k och ett välutvecklat gatunät. 

En utbyggnad av området kräver naturligtvis investeringar 

men det centrala läget och möjligheten att bo alldeles intill 

Gröna dalen spås ge goda möjligheter för avkastning. 

Sociala konsekvenser
I Stockholmsregionen behövs det byggas bostäder vilket 

programmet möjliggör för att tillskapa. Exploateringsgraden 

föreslås dock vara relativt låg i områden, vilket får följden 

att färre bostäder kan uppföras men däremot kan en sådan 

utbyggnad medföra goda sociala och estetiska värden samt 

möjliggöra för en god och grön utemiljö. 

Idag kan Gröna dalen uppfattas som en mental barriär 

vid mörkrets intrång. Uppförande av bebyggelse intill 

grönområdet kan bidra till mänsklig närvaro och ”eyes on the 

street” vilket kan skänka en högre grad av trygghet i området. 

Detta kan vara en fördel inte minst för kvinnor då statistik 

visat att kvinnor i högre utsträckning tenderar att ändra sitt 

rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. Att på 

så sätt tillgängliggöra gröna dalen kan således bidra till att 

uppfylla det jämställdhetspolitiska målet.

Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder 

och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det också positivt att 

öka tryggheten i Gröna dalen.



65Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Möjliga konsekvenser av programmet
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 

naturen med fl era större städer på lagom avstånd. 

Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 

två världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande 

framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att 

allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 

Här fi nns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som 

erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 

åldrar.
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Detaljplaneprogram för Ekhammars gård  Samrådsredogörelse del 1 

 

Bakgrund till programarbetet 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 24 september 2014 § 46 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram 
förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars gård.  Fastighetsägaren för Ekhammars gård önskar 
förtäta området kring gården med tillkommande bostäder. 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med Planprogrammet är att beskriva en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets 
värdefulla kulturmiljö ska tas omhand. 

Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den anledningen passa bra för exploatering. 
Samtidigt måste en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Programmet lägger 
därför stor vikt vid frågan om kulturhistorisk anpassning, såväl gällande byggnader som 
omkringliggande miljö. 

I programmet studeras även frågor som rör Gröna dalens roll som rekreativ plats i Kungsängen och 
hur gång- och cykelvägar i området kan upplevas trygga. Gröna dalen har också stor potential att 
jämna ut dagvattenflöden som idag belastar Gröna dalen och arbetet med Gröna dalen på strategisk 
nivå kommer även i det fortsatta arbetet med Ekhammars gård synkroniseras.  

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 2016-11-16 § 153 att sända ut förslag till detaljplaneprogram för 
Ekhammars gård på samråd. 

Förslaget var under tiden 2016-12-20 till 2017-02-14 utsänt för samråd och skickades till berörda 
fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var programförslaget 
utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-
bro.se/ekhammarsgard). Den 19 januari 2017 hade kommunen samrådsmöte i form av öppet hus i 
Hembygdsgården i Kungsängen. Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet den 2016-12-17 och i 
Mitt i Upplands-Bro den 2016-12-20. 

Öppet hus hölls den19 januari 2017. Cirka 50 personer deltog. En sammanställning av materialet från 
mötet har tagits fram där en text och bild beskriver mötets upplägg samt vilket material som mötet 
resulterade i.   

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till program har 30 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 4 
yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden i detta skede av planarbetet behandlas på samma 
sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden. För att säkerställa att ingen förlorar sin rätt att 
överklaga måste yttrandet i det fortsatta arbetet med detaljplanen inkomma inom angivna datum. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län…………………………………………….inkom 2017-02-14 

2 Lantmäterimyndigheten…………………………………………………….inkom 2017-02-10 

3             Trafikverket, region Stockholm…………………………………………….inkom 2017-02-10 

4             Skogsstyrelsen………………………………………………………………inkom 2017-02-08 

5             Försvarsmakten……………………………………………………………..inkom 2017-02-01 

6             Polismyndigheten…………………………………………………………...inkom 2016-12-20 
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Kommunala nämnder 

7 Tekniska nämnden………………………………………………….............inkom 2017-03-06 

8              Kultur- och fritidsnämnden………………………………………………...inkom 2017-03-02 

9              Utbildningsnämnden……………………………………………………….inkom 2017-01-31 

10            Bygg- och Miljönämnden………………………………………………….inkom 2017-04-05 

Fastighetsägare m.fl 

11            Barbro och Kjell Hammarlund-Karlsson…………………………………..inkom 2017-02-01 

12            Birgitta o Lennart Wärn, Ann-Lis o Boris Bodbacka……………………...inkom 2017-02-13 

13            Fredrik Mattsson…………………………………………………………...inkom 2017-01-07 

14            Håkan och Doris Österlund………………………………………………...inkom 2017-02-13 

15           Mats La Motte och Ida Väisänen…………………………………………...inkom 2017-02-08 

16           May-Britt och Guy Lassfolk………………………………………………..inkom 2017-02-14 

17           Susanne Lång och Anders Roos……………………………………………inkom 2017-02-13 

Övriga remissinstanser 

18 Brandkåren Attunda………………………………………………………..inkom 2017-01-17 

19           Eon Elnät Stockholm……………………………………………………….inkom 2017-02-10 

20           E.ON Värme Sverige AB…………………………………………………..inkom 2017-01-05    

21           Norrvatten…………………………………………………………………..inkom 2017-02-13 

22           Skanova……………………………………………………………………..inkom 2017-01-09 

23           Stockholms läns museum…………………………………………………...inkom 2017-01-11 

24           Svenska Kraftnät……………………………………………………………inkom 2017-02-09 

25           Svenska kyrkan……………………………………………………………..inkom 2017-03-02 

26           Trafikförvaltningen…………………………………………………………inkom 2017-02-13 

                                           

Övriga (ej sakägare) 

27           Bengt Gustavsson…………………………………………………………..inkom 2017-02-10 

28      Lars-Eric Dufvenberg………………………………………………………inkom 2017-02-06 

29 Namninsamling, 28 underskrifter…………………………………………..inkom 2017-02-14 

30           Inga Hägerbring, HSO……………………………………………………...inkom 2017-02-03 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till program för Ekhammars gård. Synpunkter som 
inte innebär särskilda överväganden med avseende på förslagets 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 Planavdelningens 
kommentarer. 

 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län                                                                inkom 2017-02-14 

1.1 Länsstyrelsen ställer sig sammantaget positiv till en förtätning av Kungsängens tätort i sitt 
yttrande som inkom till kommunen 2017-02-14. Förslaget till program är dock inne i ett tidigt 
skede, och utifrån aktuellt underlag kan Länsstyrelsen inte ta ställning till om det kan finnas skäl 
att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplaner inom programområdet med stöd av de 
statliga ingripandegrunderna i 11 kap. 11 § PBL. 

1.2 Det är troligen Mälaren-Görväln som är berörd recipient för planområdet. Länsstyrelsen vill 
påminna om att miljökvalitetsnormerna är bindande för kommuner och myndigheter. 
Miljökvalitetsnormerna innebär ett skarpt ickeförsämringskrav. Kommuner är skyldiga att 
utföra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten vid dålig och otillfredsställande status för att 
följa miljökvalitetsnormerna i en berörd vattenförekomst. Lokalt omhändertaget dagvatten ska 
därför renas innan det släpps vidare till recipient om vattnet är förorenat. Eftersom 
dagvattenutsläppen från programområdet påverkar ett av länets absolut viktigaste 
vattenområden, Mälaren, är det angeläget att påverkan på MKN och recipientens vattenkvalitet 
belyses i programmet. Av programmet och kommande planhandlingar bör det också framgå 
vilken eller vilka vattenförekomster enligt vattendirektivet som berörs och statusen på dessa. 
Under rubriken Dagvatten i programförslaget nämns en dagvattenutredning som gjordes för 
detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:470 (Bjerking, 2016-03-10) och att ett förslag finns till 
en dagvattendamm utanför planområdet. Kommunen kan med fördel förtydliga om det är ny 
damm som ska anläggas eller om det är samma damm som tidigare. 

1.3     Ett mindre område i programområdets västra del visas i Länsstyrelsens 
”lågpunktskartering skyfall större ytor” som en yta som vid ett kraftigt regn kan 
bli vattenfyllt. Viktigt att notera är att detta i första hand är en topografisk analys 
som inte tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet eller redan idag inbyggda 
åtgärder som finns i landskapet, t.ex. vägtrummor, kulvertar etc. för att styra 
vattenflödena åt ett visst håll. 

1.4     Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden i området till stor del av 
lera. Planområdet ligger, enligt Statens geotekniska institut (SGI), inom inventerat 
område med risk för ras och skred. Större delen av planområdet ligger inom 
stabilitetszon ett och byggnation inom sådant område ska ske efter noga beräkningar.  
 

1.5     Området är särskilt känsligt på grund av dess höga kulturmiljövärden. Kommunen 
har på ett ambitiöst sätt utrett och analyserat områdets kulturhistoriska värden och 
hur man kan gå vidare med en utveckling. Länsstyrelsen har inga synpunkter på 
de slutsatser som anförs och inriktningen på det fortsatta arbetet. 

1.6    Inom eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet (område G i Kulturmijöutredning) finns en 
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vägbank, RAÄ-nr Kungsängen 95:3 och två vägstenar, RAÄ-nr Kungsängen 95:1 och 95:2. I 
fornlämningsregistret är lämningarna klassade som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Länsstyrelsen gör bedömningen med stöd av den nya 
Kulturmiljölagen som trädde i kraft 2014-01-01 att det är fornlämningar. 
Länsstyrelsen bedömer att det är sannolikt att det finns fornlämningar, som inte är 
kända inom området. Det kommer därför att krävas en arkeologisk utredning inför 
det fortsatta planarbetet för att fastslå om oregistrerade fornlämningar finns. 
Utgångsläget i planarbetet bör vara att bevara fornlämningar. 
 

1.7     I områdets norra del finns ett område som är utpekat som en skyddsvärd trädmiljö 
enligt Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd. I trädmiljön finns ett 
utpekat jätteträd i form av en ek samt flertalet efterträdare till detta träd. 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att hänsyn behöver tas till grova 
ekar och andra ädellövträd samt att den gröna passagen säkerställs mellan aktuellt 
område och området direkt väster om den. 

1.8     Planområdet ligger inom båtnadsområde för markavvattningsföretaget 
Ekhammar-Kyrkbyn. Åtgärder får inte utföras inom markavvattningsföretaget 
som påverkar syftet med företaget. I samband med att området planläggs för 
bebyggelse kan det vara lämpligt att utreda om markavvattningsföretaget 
fortfarande är aktivt samt om syftet med företaget kvarstår. 
Om markanvändningen förändras kraftigt i hela eller delar av båtnadsområdet kan 
en omprövning/upphävning av hela eller delar markavvattningsföretaget ske. 
 

Kommentar 

1.1 Kommunens planavdelning kommer även i det fortsatta arbetet med framtagande av en 
detaljplan för Ekhammars gård ha en tät dialog med Länsstyrelsen gällande den inriktning 
som detaljplanen tar.  

1.2 Kommunen har för avsikt att låta ta fram en dagvattenutredning i detaljplaneskedet för att 
utreda eventuell påverkan på recipient och säkerställa att miljökvalitetsnormen inte 
försämras. Kommunen har för avsikt att i direkt anslutning till programområdet anlägga en 
större dagvattendamm.  

1.3 Se kommentar 1.2 

1.4 En geoteknisk utredning kommer tas fram i det fortsatta planeringsarbetet för att säkerställa 
att marken är lämplig att bebygga och för att belysa eventuella geotekniska utmaningar som 
är viktiga att ha kännedom om redan från tidigt skede. 

1.5 Kommunens planavdelning noterar detta och kommer även i det fortsatta arbetet med en 
detaljplan ha en ambitiös inriktning för hur ett förslag till detaljplan ska utformas med hänsyn 
till kulturmiljön i området.  

1.6 Planavdelningen kommer säkerställa att en arkeologisk utredning tas fram för området redan 
i det inledande skedet för detaljplanen så att dessa aspekter blir grundläggande för det 
framtida detaljplanearbetet samt utformningen av planen. 

1.7 Kommunens fortsatta arbete kommer även i det fortsatta planarbete ha inställningen att flera 
av de träd som står på platsen idag behöver skyddas. 

1.8 Planavdelningen noterar detta och tar med sig synpunkten i det fortsatta arbetet med 
detaljplanen. 

2  Lantmäteriet                                                                                    inkom 2017-02-10  

2.1 Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter att framföra på materialet.  
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Kommentar 

2.1 Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

3 Trafikverket                                                                                      inkom 2017-02-10  

3.1 Programmet är övergripande till sin karaktär, med fokus på anpassning till den känsliga 
kulturmiljön. Programmet redovisar inte tänkt omfattning på exploatering varför Trafikverket 
inte kan ta ställning till möjlig trafikpåverkan. Till kommande skede bör en trafikutredning tas 
fram som omfattar alla trafikantgrupper. I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 

Kommentar 

3.1 I det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer kommunens planavdelning se över de olika 
trafikanternas situation. 

 

4      Skogsstyrelsen                                                                                    inkom 2017-02-08 

4.1  Skogsstyrelsen har inga synpunkter. 

Kommentar 

4.1     Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

5     Försvarsmakten                                                                                     inkom 2017-02-10  

5.1     Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
Det är framförallt tillkommande av nya höga objekt som kan påverka riksintresset för 
totalförsvarets militära del. Aktuellt planprogram redogör dock inte för totalhöjder på 
nytillkommande bebyggelse. 
Planområdet är beläget inom tättbebyggt område och om kommande detaljplaner, efter beslutat 
planprogram, föreslår byggnadshöjder vars totalhöjd överstiger 45 meter ska Försvarsmakten 
remitteras dessa. 

Kommentar 

5.1     Det finns inga intentioner att bebygga planområdet med höga byggnader och noterar svar på 
remissen. 

 

6     Polismyndigheten                                                                                     inkom 2016-12-20  

6.1     LPO Järfälla har tagit det av förslaget och har inget att invända. 
Vi hänvisar till Bo Trygg 05. 

 
Kommentar 

6.1    Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

Kommunala nämnder 

7 Utbildningsnämnden                                                                           inkom 2017-01-31 

7.1 Utbildningskontoret har inga specifika invändningar mot detaljplaneprogram för Ekhammars gård    
i detta skede. I planprogrammet hänvisas till Ekhammarskolan, Upplands-Brogymnasiet och 
Klockarängens förskola, dessa enheter är idag nyttjade till fullo och i hela Kungsängen förväntas 
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barn och elevantal öka. När arbetet med detaljplanen fortskrider önskar Utbildningskontoret att 
delta för att bedöma behov av förskole- och skolplatser för de barn och elever som kommer bo 
kring Ekhammars gård.                                                  

Kommentar 

7.1 Kommunens planavdelning noterar problematiken gällande behovet av platser för förskola 
och skola och kommer involvera Utbildningskontoret i det framtida arbetet med en detaljplan. 
Området är dock relativt begränsat till ytan och området bedöms initialt som för liten för att 
kunna uppföra en förskola som följer kommunens standard, ”Ramprogram för 
Utbildningskontorets verksamhetslokaler”, om ytor inomhus och utomhus på ett ekonomiskt 
hållbart sätt.  

 

8 Kultur- och fritidsnämnden                                                                 inkom 2017-03-02 

8.1 Kultur- och fritidskontoret har inga invändningar mot att det föreslagna området bebyggs under 
förutsättning att slutsatserna som dras i den kulturmiljöutredning som tagits fram för området 
följs. Kontoret vill också understryka vikten av en övergripande planering för Gröna dalen, 
avseende siktlinjer, landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden samt områdets karaktär av ”fri 
yta för motion och naturupplevelser” samordnas. Kulturmiljöutredningen visar på områdets 
känsliga kulturmiljövärden. Ekhammars gård har anor från 1300-talet och gravfältet på motsatta 
sidan, mot Tibble (Tibbleängen) visar att området varit bebott ännu längre. Gårdsmiljön, 
placerad på en höjd (hammare), är beväxt med gamla ekar. En allé ger ytterligare upplevelsen 
av historisk mark med vacker natur (om än idag beväxt med sly och buskage).  
Kultur- och fritidskontoret anser att kulturmiljöutredningens kommentarer och slutsatser bör 
följas vid planeringen av bebyggelse i området, samt att tillgängligheten och möjligheten till 
friluftsliv i området inte hindras. 
Planprogrammet har tagits fram med kulturmiljöutredningen slutsatser som grund. Med 
planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur och områdets 
topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och hållbar exploatering som tar 
särskild hänsyn till platsens känslighet. 
Med tanke på att planprocesser pågår även för Tibbleängen och Rankhus föreslås att ett 
helhetsgrepp tas för Gröna dalen, för att överväga lämplig framtida utveckling med hänsyn till 
kulturmiljö, landskapsbild, rekreation mm. 
 

8.2     Barnperspektiv  
          Planförslaget kan bidra till en god uppväxtmiljö för barn och unga i kommunen. 
 
Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning delar Kultur- och fritidsnämndens inställning att ett framtida 
planarbete för området ska ha sin grund i den kulturmiljöutredning som tagits fram för 
området. Inom kommunens Samhällsbyggnadskontor pågår för närvarande ett arbete med att 
beskriva ett gemensamt förhållningssätt till hela Gröna dalen och hur denna viktiga plats kan 
utvecklas och förstärkas. Till exempel genom att skapa en trygg och tillgänglig stadsdelspark 
som också innehåller dagvattenlösningar. 

8.2 Kommunens planavdelning delar åsikten. 

 

9 Tekniska nämnden                                                                           inkom 2017-03-06 

9.1 Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Ekhammars gård och ställer sig i stort positiv 
till förslaget till detaljplaneprogram. Kommunens tekniska avdelning ser fram emot det fortsatta 
arbetet med framtagande av detaljplan för planområdet. 
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9.2 Inriktningen i detaljplaneprogrammet kommer att innebära en ökad trafikmängd både inom 
planområdet samt på anslutande vägar som Hjortronvägen och Bygdegårdsvägen. Tekniska 
nämnden anser därför att det är viktigt att i det fortsatta arbetet se över trafiksituationen för 
samtliga trafikslag som oskyddade trafikanter, biltrafik, tunga fordon och kollektivtrafik. Det 
måste göras en trafikutredning som innefattar anslutande vägar samt även alla korsningspunkter 
som kommer påverkas av den ökade trafikmängden. I trafikutredningen ska även nya in-
/utfarter till planområdet utredas. Det måste även göras en bullerutredning för planområdet och 
omgivande bebyggelse med avseende på nuvarande trafiksituation samt tillkommande vid en 
eventuell utbyggnad av planområdet. Tekniska nämnden anser även att det är viktigt att se över 
gång- och cykelbanan längs med Bygdegårdsvägen samt korsningspunkter för oskyddade 
trafikanter. 

9.3 Tekniska nämnden vill tydliggöra att grönplanen har ett åtgärdsförslag gällande Gröna dalen, i 
det området som rör Ekhammars gård och Tibbleängen. Grönplanen föreslår en stadsdelspark 
där med öppen dagvattenlösning. Byggs Ekhammars gård försvinner så pass stor areal att 
klassificeringen stadsdelspark känns orimlig då det krävs ca 5 ha för att uppnå en sådan. I 
nuvarande plan är det yta kvar för en närpark. Gestaltningsmässigt kan en tilltalande närpark 
anläggas istället men då avviker man från Grönplanen. 

9.4 Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag till hur 
avfallshanteringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en fungerande 
avfallshantering för att uppfylla arbetsmiljö- och framkomlighetskrav för hämtningsfordon och 
hämtningspersonal. Genom att diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också 
tillgängligheten för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser 
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt. Tekniska nämnden vill att hänsyn tas i planen för 
var närmsta återvinningsstation är placerad och avståndet till denna. 

9.5 Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till 
kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. Dagens 
situation i Gröna dalen och i direkt anslutning till planområdet har stora 
dagvattenhanteringsproblem samt översvämningsproblematik. Detta innebär höga krav på 
dagvattenhanteringen inom planområdet samt att det måste göras en dagvattenutredning i 
kommande skede av planprocessen. 

9.6 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver 
tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en 
effekt av planen. I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska 
anläggningar, exempelvis LED-belysning. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning noterar detta. 

9.2 Se tidigare kommentar 3.1. 

9.3 I det reviderade planförslaget till Tibbleängen har den dagvattendamm som nämns planerats 
in och ett markområde är reserverat i plankartan för Tibbleängen för detta ändamål. Även i 
ett framtida detaljplanearbete med Ekhammars gård kommer arbetet med Gröna dalen vara 
en process som löper parallellt. Genom att arbeta med dessa två projekt parallellt skapar det 
bättre förutsättningar för att säkerställa att siktlinjer, passager och ytor kommer att bevaras 
och värnas om. 

9.4 En dialog med kommunens avfallsenhet kommer ligga till grund för framtida avfallshantering 
inom området.  

9.5 Intentionen är att koppla på de nya bostäderna till kommunens befintliga vatten- och 
avloppsnät under förutsättning att kapacitet finns. Krav om att ta fram en dagvattenutredning 
kommer ställas i det framtida planarbetet i vilket kommunens VA-avdelning kommer vara 
involverad. 
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9.6 Kommunens planavdelning noterar önskemålet. 

 

10 Bygg- och miljönämnden                                                                 inkom 2017-04-05 

10.1 Bygglovsavdelningen gör bedömningen att område 4 och 2 som föreslås i programhandlingar 
kan ses som möjliga utvecklingsområden för bebyggelse med till exempel mindre radhuslängor 
anpassade till kulturmiljön. 
Område 1 och 3 bedöms ligga för tätt och där kan endast mindre kompletterande bebyggelse 
tillkomma genom enstaka enbostadshus anpassade till kulturmiljön. 

10.2 Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskydds perspektiv. 
           Miljöavdelningen ser positivt på att en kulturmiljöutredning, ”Kulturmiljöutredning 

Ekhammar” Sweco 2016-06-14, är framtagen som underlag till planprogram för Ekhammars 
gård. I utredningen föreslås riktlinjer för kommande bebyggelse inom Ekhammars gård och 
angränsande områden, sidan 22-23. Ett angränsande område som finns med är Område F enligt 
Kulturmiljöutredningen, (Sweco 2016) som överensstämmer med detaljplaneområde för 
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801. Avdelningen anser att det är av stor vikt och i enlighet 
med bygg- och miljönämndens yttrande 2016-09-22, § 81, att dessa riktlinjer beaktas i fortsatta 
arbetet med planering av angränsande områden till Ekhammars gård. 

Kommentar 

10.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet och kommer ta med synpunkterna det i det 
fortsatta planarbetet.  

10.2 Kommunens planavdelning noterar miljöavdelningens ställningstaganden beträffande 
utformning och hänsyn till kulturmiljöutredningen. 

 

 

 Fastighetsägare 

11 Barbro och Kjell Hammarlund-Karlsson                                           inkom 2017-02-01 

Fastighetsägare Ekhammar 4:456  

11.1   Med hänvisning till Öppet Hus i Hembygdsgården den 19 Januari 2017, vill vi framföra följande 
synpunkter. 
Vårt intresse är i första hand område G väster om Örtugsvägen mot Gröna Dalen. Vi konstaterar 
att om man sammantar Tibbleängen och Ekhammars Gård blir det inte mycket kvar av det man 
nu kallar Gröna Dalen med grönområde i södra delen. 
Enligt Länsstyrelsen är stora gamla grova ekar rödlistade och i behov av skydd. Vi understryker 
Kulturutredningens påpekande att ekarna inom området skall bevaras. 
 

11.2   När det gäller byggnation av hus lämpar sig mindre 1-plans villor 8x10 meter med garage. Detta 
med hänsyn till topografin och anpassning till natur. 
Som fastighetsägare till Ekhammar 4:456 intill gång/cykelvägen mellan Ekhammars Gård och 
Örtugsvägen kan man konstatera att något fel måste ha skett när man styckade. 
Vi har 2,12 meter mellan husgaveln och asfalten på gångvägen. Vad vi känner till skall det vara 
4,5 meter mellan hus och tomtgräns. Detta är bara en upplysning ifall gångvägen skulle tas bort. 
Då har vi ett önskemål om att få diskutera en justering av vår tomtareal. 

 

Kommentar 

11.1 Gröna dalen har en central roll i planläggning av områden som ligger i anslutning till den, så 
även det här området. Hur och vart byggnader kan placeras är en central fråga för att 
säkerställa att siktlinjer och rörelsestråk säkras i Gröna dalen. I det framtida planarbetet med 
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Ekhammars gård kommer dessa frågor vara centrala även i detta arbete. Även förslaget till för 
Tibbleängen har reviderats sedan programmet för Ekhammars gård var ute för samråd. Se även 
tidigare kommentar 8.1. 

11.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna. 
 

12 Birgitta och Lennart Wärn, Ann-Lis och Boris Bodbacka              inkom 2017-02-13 

Ekhammar 4:266 och Ekhammar 4:265  

12.1 Vi på Tvärvägen 19 och 17 kämpade som remissinstans redan 1979/1980 för att bevara de 
kulturhistoriska värdena kring Kulturtriangeln och fortsätter givetvis denna viktiga kamp. 
Kulturmiljöutredningen är en positiv läsning, som borde få kommunen att inse att denna 
värdefulla kulturmiljö måste bevaras. Viktigt att samma regler gäller för alla intressenter, som 
gränsar till Bygdegårdsvägen, t ex vi på Tvärvägen. Höjdskillnaden mellan tomterna på 
Tvärvägen och eventuell ny bebyggelse vid Ekhammars gård är ca 4-5 m, vilket noga måste 
beaktas för att inte förstöra vyerna kring Kulturtriangeln.  

Viktigt att bevara denna kulturhistoriska miljö för alla medborgare i Upplands-Bro kommun, 
där redan idag firas spelmansstämma, midsommarfest, marknader mm. Varför inte utöka 
området ytterligare med park samt gamla stugor och bodar för att kunna underlätta för 
föreningslivet att anordna framtida evenemang på detta för kommunen så viktiga kulturcentrum. 

 

12.2 Trafiken på Bygdegårdsvägen är i dagsläget både tät och har för hög hastighet, trots 40 km 
skyltning. Med eventuellt nya bostäder kommer trafiken förtätas ytterligare samt orsaka buller. 
Borde också vara självklart att både trottoar och cykelbana längs Bygdegårdsvägen. 

Kommentar 

12.1 Se tidigare kommentar 1.5. 

12.2 Ett projekt pågår inom kommunen för att se över trafiksituationen och utformningen av 
Bygdegårdsvägen. Utformningen av en väg är ofta en bidragande faktor till vilken hastighet 
som hålls på vägsträckan. Se även kommentar 9.2. 

 

13 Fredrik Mattsson                                                                                        inkom 2017-01-07 

Ekhammar 4:267  

13.1   Skriver med anledning av information som mottagits av Er angående, Vi planerar bostäder kring 
Ekhammars gård. Utifrån vårt perspektiv på Tvärvägen 21 kommer vi att påverkas om 
byggplanerna blir verklighet. I det korta perspektivet av buller, damm och tyngre trafik som är 
kopplat till de planerade byggnationerna. I det längre perspektivet beroende på höjden och 
tätheten av byggnaderna kommer vyn mot fältet och kyrkan att delvis eller helt att försvinna för 
vår del. Utöver detta är det möjligt att de planerade byggnaderna kommer att ge skugga över vår 
tomt på eftermiddagen under sommarhalvåret. Det är också oklart hur det kommer att bli med 
framtida utfart från området vilket också kan komma att påverka oss. Tyvärr så har jag svårt att 
se något positivt med detta projekt utan ser det som en potentiell försämring för oss. Utöver 
detta om man vill värna om den värdefulla kulturmiljön borde det bästa alternativet vara att inte 
bygga alls. 

Kommentar 

13.1 Eftersom programhandlingarna inte är på samma detaljnivå som planhandlingar är det svårt 
för kommunens planavdelning att ta ställning till hur planeringen på platsen kommer att 
påverka de omkringliggande fastigheterna i nuläget. Under detaljplaneringen kommer 
kommunen arbeta med de tre inriktningarna topografi, grönstruktur samt bebyggelse. Under 
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detaljplanearbetet kommer ytterligare två tillfällen ges, under samråd samt granskning, att 
lämna synpunkter för påverkan av det förslag som vid angivna tillfällen presenteras.  

 

14 Doris och Håkan Österlund                                                                  inkom 2017-02-13 

Ekhammar 4:263  

14.1 I planprogrammet och i kulturmiljöutredningen, liksom i tidigare ställningstaganden, framhålles 
betydelsen av områdets, dvs ”kulturtriangeln Ekhammars gård- kyrkan- hembygdsgårdens 
kulturhistoriska värde. Det sägs också att området skall behålla karaktären av grönska och lugn. 
Att placera bostäder inom detta område skulle innebära att områdets enhetlighet brytes sönder. 
Ett mycket bättre alternativ skulle vara att plantera ett glest bestånd av träd, och se till att 
området får en parkliknande karaktär. I planprogrammet sägs att bostäderna skall byggas ända 
fram till Bygdegårdsvägen för att ge området en mer ”stadslik karaktär” och därmed komma till 
rätta med de frekventa hastighetsöverträdelserna. Denna tanke går stick i stäv mot sagda önskan 
att behålla karaktären av grönskande och lugnt område. Dessutom kräver vi som bor öster om 
Bygdegårdsvägen att samma avståndskrav (minst 12 meter från vägen) som gäller för 
byggnation på östra sidan av vägen, skall gälla även för byggnation på den västra sidan. Vi 
motsätter oss också högre hus än ett plan. Längs Bygdegårdsvägen saknas dessutom en mycket 
efterfrågad trottoar och cykelbana, ett behov som snarast borde tillgodoses, och som kräver 
utrymme. Vi utgår från att Häradsvägen bibehålles och kan användas som promenadstråk. I 
övrigt har vi inga invändningar mot planprogrammet. 

Kommentar 

14.1 Se kommentar 1.5 samt 9.2. Kommunens planavdelning noterar ställningstagandena i övrigt.  

 

15 Mats La Motte och Paula Väisänen                                                       inkom 2017-02-08 

Ekhammar 4:461  

 
15.1 Gröna dalen är mycket viktig för alla boende i Kungsängen. Den används för bl.a. motion, 

promenader, rastning av hundar mm. Enligt byggförslagen, Tibbleängen och Ekhammars gård,  
skall nu hela området söder om Hjortronvägen bebyggas med höghus. Kvar blir endast, i bästa 
fall, en G/C-väg genom höghusområdet. Detta samtidigt som kommunen anser att Gröna dalen 
är mycket viktigt som ett grönt stråk. Det går inte ihop. En stor del av det aktuella planområdet 
är ju dessutom avsatt som parkmark i kommunens grönplan och skall utvecklas som 
parkområde, inte bebyggas. 
Som boende utmed Hjortronvägen är vi redan idag tyvärr väldigt bullerstörda från trafiken på 
Bygdegårdsvägen samt av både buller och vibrationer från busstrafiken på Hjortronvägen. Ett 
öppnande av Hjortronvägen för allmän trafik för att serva de nya områdena skulle innebära en 
väldigt stor ökning av buller och vibrationer för oss. I dag trafikeras Hjortronvägen av 180 
fordon (bussar). En öppning skulle enligt planen för Tibbleängen innebära 1800 
fordonspassager/dygn och enligt en äldre plan för Tibble torg 3000 passager/dygn. 

- 1800 passager/dygn = ökning med 900% 
- 3000 passager/dygn = ökning med 1500% 

Och dessa fordon leds rakt in ett ett villaområde som t.o.m. saknar trottoarer på många ställen. 
Tyvärr är bullerutredningen för Tibbleängen både kortfattad och full av fel. 
Men äldre bullerutredningar kan ge en mycket bra vägledning: t.ex. den för Tibble äldreboende 
och den för Korsängen. 
Med den trafikmängd som Hjortronvägen förväntas få uppfylls: 

- Ekvivalentnivån 55 dbA vid fasad uppnås 15-16m från vägmitt. 
- Maxnivån 70 dBA klaras endast på gårdssidor. På vägsidor överskrids maxnivån om inte 

   bullerskärmar sätts upp alternativt behövs hela 35m från vägmitt. 
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- Maxnivån längs Hjortronvägen blir 75 dBA 
Vi har ingen gårdssida. Vårt hus ligger bara ett fåtal meter från Hjortronvägen. Både vår 
trädgård/uteplats och våra sovrum vetter ut mot Gröna dalen/Hjortronvägen. 

Slutsats: det behövs bullersänkande åtgärder för att vi boende längs Hjortronvägen inte skall 
utsättas för högre buller än godkänt. Troligtvis behövs bullerplank samt tyst asfalt mm. 

Vid val av underhållsåtgärder och förändringar av infrastruktur ska man ta till vara 
möjligheterna att bidra till minskade buller- och/eller vibrationsnivåer. Förekomst av flera 
bullerkällor samt förekomst av buller och vibrationer samtidigt Bullerstörningen påverkas om 
man utsätts för flera bullerkällor samtidigt. Detta ska beaktas. Riktvärdena för buller inomhus 
gäller under förutsättning att vibrationerna i byggnader inom området underskrider 0,4 mm/s 
(vägt RMS-värde). Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Kommentar 

15.1 Se tidigare kommentar 9.2. 

 

16 May-Britt och Guy Lassfolk                                                                  inkom 2017-02-14 

Ekhammar 4:264 

16.1 I planprogrammet och i kulturmiljöutredningen, och i tidigare ställningstaganden, framhålles 
betydelsen av områdets, dvs kulturtriangeln Ekhammars gård- kyrkan- hembygdsgårdens 
kulturhistoriska värde. Det sägs också att området skall behålla karaktären av grönska och lugn. 
Att placera bostäder inom detta område skulle innebära att områdets enhetlighet bryts sönder. 
Ett mycket bättre alternativ skulle vara att plantera ett glest bestånd med träd, och se till att 
området får en parkliknande karaktär. I Planprogram Ekhammars gård nämns ”Gröna dalen” 67 
gånger vilket ger ett intryck av en ”grön oas” men genomförs båda projekten Tibbleängen och 
Programområde Ekhammars gård då finns inget kvar av Gröna dalen söder om bussgatan. 
Områden är då hopbyggda. 

16.2 Planprogrammet Ekhammars gård är framtaget i första hand för att få maximal ekonomisk 
vinning för ägare av marken, genom att klämma in så många hus som möjligt i en känslig 
kulturmiljö och kalla det för att ”skapa en stadsmässighet” genom att längs Bygdegårdsvägen 
placera byggnader i direkt anslutning till gatan. (se sid 61 i Planprogram för Ekhammars gård) 
Befintlig bebyggelse i området är småhus typ fristående villor och absolut ingen stadsmässig 
miljö. 

16.3 Dessutom kräver vi som bor på östra sidan om Bygdegårdsvägen att samma avstånd minst 12 
meter från Bygdegårdsvägen som gäller för byggnation på östra sidan av vägen, också skall 
gälla för eventuell bebyggelse på den västra sidan. Höjdskillnader på upp till 5 meter mellan 
Bygdegårdsvägen östra sida och den västra sida, innebär att byggnader högre än en våning 
kommer att skugga befintliga byggnader och tomter på östra sida av Bygdegårdsvägen på 
eftermiddagen. 

16.4 Trots att Planprogram Ekhammars gård är ett 70 sidigt dokument har man helt valt att inte ta 
med hur man löser in och utfart till området.  Däremot bör Bygdegårdsvägen snarast möjligt få 
gång och cykelbana för att trygga barns skolväg.  

 

Kommentar 

16.1 Se kommentar 1.5 samt 11.1.  

16.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna. 
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16.3 Planavdelningen noterar synpunkterna. I det framtida planarbetet kommer ett mer omfattande 
underlag tas fram för att undersöka hur området skulle kunna utvecklas samt vilken påverkan 
den planerade bebyggelsen kan få på befintliga bostäder. 

16.4 Se kommentar 9.2. 

 

17 Susanne Lång och Anders Roos                                                       inkom 2017-02-13 

Ekhammar 4:447  

17.1 Trevligt med öppet hus där kommunen bjuder in alla för att tycka till innan förslag tas fram så         
att alla synpunkter beaktas i ett framtagande av ny detaljplan. Vi är inte emot en byggnation i 
området men vi är väldigt oroliga för att kommunen inte tar sitt ansvar för sitt byggande med 
hänsyn till det värdefulla grönområdet gröna dalen och det kulturhistoriska arvet som den här 
delen av Kungsängen utgör. Det här området är omnämnt under väldigt lång tid och i många 
sammanhang som Kungsängens kulturtriangel med klocktornet, hembygdsgården och 
Ekhammars gård. I kommunens underlagsmaterial har kulturtriangeln delats upp i 4 områden i 
syfte att ha olika typer av byggnation och anpassning. Det är helt orimligt då hela det tänkta 
området utgör ett enda område i den kulturhistoriska miljön. Alla hus ska vara låga för att passa 
in i nämnda kulturhistoriska miljö. Vi hoppas att kommunen inte bara använder vackra ord i 
materialet för att missleda oss invånare utan också i praktiken tänker bygga kulturhistoriskt med 
tidstypiska hus i utförande, form och placering. Detta med timmerhus som påminner om 
hembygdsgården och putshus som påminner om Ekhammars gård med tidstypiska detaljer som 
till exempel spröjsade fönster, snickarglädje och förlängd takfot. Vi opponerar oss starkt till att 
det ska vara någon högre bebyggelse. Det som passar in är fristående villor med max två 
våningar med tillhörande eget garage och bilplats. Bilar stående på gator, 
flerbilsparkeringsgarage eller parkeringsplatser hör inte hemma i en kulturhistorisk miljö. Det 
ska gälla alla områden, även område två.  

17.2 Södra gröna dalen riskerar att försvinna i och med byggandet får gröna dalen sig en riktig törn. 
Blir det verklighet att det byggs även på gröna dalen mot Tibbleängen 1:470 kommer gröna 
dalens södra del att upphöra helt. Bara en gångväg av asfalt kvar och det är inte mycket 
kulturhistoriskt bevarande i det. För att Gröna dalen inte ska sluta vid Hjortronvägen – se till att 
spara en minst 100 meter bred grönskande dal ända fram till Upplands-Bro gymnasiet. I 
materialet framstår Kyrkogården som en del av gröna dalen. Det är helt missvisande då det inte 
är en lekplats varken för barn eller rastning av hundar utan ska vara en helig plats. Skapa 
blommande och porlande park Dagvattnet ligger osynligt i rör idag, se gärna till att öppna upp 
så att det blir en trevlig plats med dammar och en porlande bäck. En planerad blommande 
stadspark för lek, rekreation och promenader i Gröna dalen mot Tibbleängen skulle nyttjas av 
många. Det är något som passar bättre in i området än det föreslagna bygget i Tibbleängen 
1:470. Vi önskar att kommunen tog chansen att bevara det unika område som Gröna dalen är. 
Låt den långsiktiga visionen med kommunen – ”en kommun som ger plats” ljuda och bli 
praktisk verklighet för ett grönområde genom samhället. Som inbjuder till rekreation och en 
säker hållbar miljö utan trafik och avgaser. Ett grönområde som är väl omhändertaget av en 
kommun som värdesätter kultur, parkmiljö, lekplatser och trafikfria områden. Alla möjligheter 
finns för att göra Gröna dalen till vacker och genuin plats – ett landmärke för kommunen - på 
riktigt.  

17.3 Trafik är en trygghets- och säkerhetsfråga. Trygghet som kommunen framfört på olika ställen i 
materialet är väldigt välkomnande. Det vi saknar är hur man tänker lösa trafiksituationen som 
uppstår. Vi är djupt oroade för risken att bussgatan öppnas för biltrafik. Stäng istället bussgatan, 
Hjortronvägen, för genomfartstrafik. Ett förslag är att dra om busstrafiken till Västra Rydsvägen 
runt IP så att fler får tillgång till bussen som bor i gamla Kungsängen. Då ökar också tryggheten 
för alla barn som passerar mellan förskola, grundskola, gymnasieskola och IP.  
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Kommentar 

17.1 Se tidigare kommentar 1.5. 

17.2 Att exploatera i anslutning till Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta grönytorna samt 
underhålla och utveckla dem. Kommunens samhällsbyggnadskontor har påbörjat ett arbete 
som handlar om att utveckla, förstärka och säkerställa Gröna dalen som fortsatt grönt 
rekreationsstråk för både människor, flora och fauna. Samhällsbyggnadskontoret arbetsgrupp 
som planerar utvecklingen av Gröna dalen har som intention att Gröna dalen skall utvecklas 
till ett grönt stråk med ännu högre rekreativa värden och större utbud av ekotjänster än idag. 

17.3 Se tidigare kommentar 9.2. 

 

Övriga remissinstanser 

18 Brandkåren Attunda                                                                           inkom 2017-01-17 

18.1 Räddningstjänstens insatstid överstiger 10 minuter till området. En lång insatstid medför en 
begränsad möjlighet att använda räddningstjänstens stegar som del av utrymningslösningen i 
byggnader. Det byggnadstekniska brandskyddet regleras i samband med byggprocessen, men 
den begränsade möjligheten anses vara lämplig att behandla i planhandlingarna. Detta för att 
minska risken för att den förbises. Se vidare Brandkåren Attundas vägledande dokument 
Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning, N-11798. 

 
18.2 Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt 

Vattens rekommendationer. Se Brandkåren Attundas riktlinjer Brandvattenförsörjning, BA N1-
5. Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och 
brandvattenförsörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att 
frågorna annars förbises i byggskedet. 

 
Kommentar 

18.1 Kommunens planavdelning noterar informationen och kommer i det fortsatta 
detaljplanearbetet ha med informationen som underlag för planläggningen. 

18.2  Programområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten- och 
avlopp. Under planläggningen kommer brandvatten och brandsäkerhet studeras närmare. 

 

19 E.ON Elnät Stockholm AB                                                                 inkom 2017-02-10  

19.1 E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande                                                                                                               
synpunkter. Inom programområdet har i dag E.ON Elnät endast enstaka anslutningar, till tänkt 
exploatering måste ett nytt kabelnät läggas ut, eventuellt kan nätstation också behöva placeras 
på lämpligplats. I övrigt inget att erinra. 

Kommentar 

19.1 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna inför ett kommande detaljplanearbete.   

 

20 E.ON Värme Sverige AB                                                                          inkom 2017-01-05 

20.1 E.ON Värme i Stockholm tittat gärna på vilka möjligheter det finns att ansluta området till 
fjärrvärme. 
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Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning noterar detta inför ett kommande detaljplanearbete.  

  

21 Norrvatten                                                                                                inkom 2017-02-13 

21.1 Precis utanför planområdets västra del har Norrvatten en huvudvattenledning i dimension 
DN500, se bild nedan. Ledningen är längre söderut anlagd år 1995 i materialet glasfiberarmerad 
plast och norrut är ledningen utförd i stål år 1967. Oavsett anläggningsår och material är 
ledningen inte dragsäker, dvs. den är känslig för yttre påverkan vilket kan behöva beaktas under 
anläggningsfasen om planen får laga kraft. 

Ledningen ingår i Norrvattens plan för utbyte och med de exploateringar som planeras i 
området vore samordning för att hitta ett bra läge för en huvudvattenledning önskvärt. 

Den föreslagna planen är lokaliserad inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren, gällande 
föreskrifter ska gälla. Norrvatten vill bli informerade om ändringar i förslaget sker. 

Kommentar 

21.1 Kommunens planavdelning noterar informationen gällande ledningarna. En fortsatt dialog 
kommer även fortsättningsvis vara nödvändig i och med planläggningen och den eventuella 
flytten av den befintliga ledningen. 

 

22 Skanova                                                                                           inkom 2017-01-09 

22.1 Skanova har markförlagd teleanläggning som försörjer byggnad inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

22.1 Kommunens planavdelning noterar önskemålet om bibehållen lokalisering av ledningen. 

  

23 Stockholms läns museum                                                                 inkom 2017-01-11 

23.1 Stockholms läns museum anser att detaljplaneprogrammet med tillhörande kulturmiljöutredning 
tydligt redogör för problematiken kring den komplexa kulturmiljön som området utgör. 
Kommunen visar också att man har ett ambitiöst förhållningssätt vad gäller anpassningen av 
tillkommande bebyggelse. Stockholms läns museum har inget att erinra.  

Kommentar 

23.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

  

24 Svenska kraftnät                                                                                     inkom 2017-02-09 

24.1     Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
    att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar 

24.1 Kommunens planavdelning noterar detta. 
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25 Svenska kyrkan                                                                                     inkom 2017-03-02 

25.1 Vi i Kungsängen-Västra Ryds församling har tagit del av kommunens detaljplaneprogram 
gällande Ekhammars gård liksom programområdena Tibbleängen och Korsängen (där det 
nuvarande boendet för de ensamkommande ungdomarna finns) som berör viktiga 
kulturhistoriska miljöer. En eventuell bebyggelse i alla dessa områden måste ske med hänsyn 
till kulturmiljön. Vi har tidigare betonat att en förtätning också måste ske på ett sätt så att den 
nuvarande landskaps- och kulturbilden inte äventyras. I den exempelbebyggelse som finns med 
i detaljplaneprogrammet är det mest tvåvåningshus vilket enligt oss måste vara en ”maxhöjd” 
för kommande husbyggen i ovannämnda områden. Ekhammars gård, Klockstapeln, Kyrkan, 
hembygdsgården och allén vid hembygdsgården måste alltjämt få sätta sin synliga prägel i 
kultur- och landskapsmiljön. I samband med vårt yttrande över planerna om Tibbleängen 
framförde vi behovet att se till kyrkogårdens framtida utvidgning. En bebyggelse på 
Ekhammars gård skulle innebära en begränsning av en eventuell utvidgning av kyrkogården i 
nordlig och sydostlig riktning.  

25.2 Kyrkorådet i Kungsängen-Västra Ryds församling önskar se en helhetssyn på planerna och att 
Upplands-Bro kommun gör ett omtag när det gällerplanerna för Ekhammars gård, Tibbleängen 
och del av Korsängen. Ett omtag skulle innebära möjligheten till ett samlat detaljplaneprogram 
för hela området, och då även inkludera framtida områden som avsätts för en utvidgning av 
kyrkogården. 

Detta är en central plats i Kungsängen med stort kulturhistoriskt värde och ytor för olika typer 
av grönområden för rekreation och biologisk mångfald. Det är en del av promenadstråk/ 
cykelvägar som binder samman Brunna, Tibble/Lillsjön och ”gamla” Kungsängen. Vi vill 
betona att förfarandet av en ny bebyggelse i detta område måste ske samlat. Vi vill gärna vara 
med och ”tycka till” om ev. framtida bebyggelse i dessa områden. 

Kommentar 

25.1 Se tidigare kommentarer 1.5, 8.1 samt 11.1. 

25.2 Kommunens planavdelning är medveten om att det finns ett stort behov av samordning mellan 
projekten i anslutning till Gröna dalens södra del. Samordning mellan dessa geografiskt täta 
områden är nödvändig för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att nyttja marken på 
ett effektivt sätt utifrån riktlinjerna som beskrivs i kommunens Översiktsplan.   

 

26 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting                                 inkom 2017-02-13 

26.1 Området som programmet omfattar ligger nära buss som matar till 
Kungsängens centrum och pendeltågstation. Gångavståndet är cirka 900 meter fågelvägen. 
Bussarna trafikerar Bygdegårdsvägen och Hjortronvägen och hållplatserna är belägna vid 
Ekhammars gård längs Bygdegårdsvägen. Vad gäller bullerstörningar från bussar är det oftast 
maximalnivåerna som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt 
lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t ex 
uppkomma vid korsningar och busshållplatser. Förutom motorljud från bussarna kan även externa 
högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka störningar till omgivningen. 
Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent 
buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum riktade mot busstrafikerade gator bör undvikas 
på grund av risk för störningar från busstrafiken. 

Kommentar 

26.1 Kommunens planavdelning tackar för rekommendationerna och kommer ta hänsyn till dessa i 
den fortsatta detaljplanehandläggningen.  
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Privatpersoner och övriga 
27 Bengt Gustavsson                                                                                      inkom 2017-02-10 

27.1 Har i sak inga invändningar mot förslaget på Ekhammars gård. Dock anförs den problematiska 
trafiksituation som råder i området som stort. Misstänker att detta projekt sammantaget med 
projektet för Tibbleängen kommer resultera i att Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik 
för alla fordon. Som boende i området är bullret och ljuslyktorna från bilarna redan ett 
bekymmer idag för att ha en dräglig miljö. Anser att trafiksituationen måste ses över för tung 
trafik och även andra. Att fler bostäder skulle resultera i tätare busstrafik ses dock som 
positivt.     

Kommentar 

27.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkten.  

28 Lars-Eric Dufvenberg                                                                            inkom 2017-02-06 

28.1   Vi bor på Tvärvägen 9. Om ni bygger små friköpta enplans villor med garage bredvid huset. 
Ungefär som vårat hus 115kvm + garage. Och inte i någon samfällighet utan helt fritt. 
Så har vi inget alls emot att man bygger husen. Snarare tvärt om vi kanske själva köper ett hus 
där och flyttar in:) 

Kommentar 

28.1 I detaljplanearbetet kommer höjder och siktlinjer studeras ytterligare för att undersöka vilka 
höjder på nytillkommande bebyggelse som kan vara lämplig i förhållande till topografin på 
platsen. Kommunens planavdelning noterar önskemålen. 

29 Namninsamling                                                                                       inkom 2017-02-14 

29.1 Ca 30 signaturer har skrivit under en skrivelse med rubriken ”Stoppa bebyggelse i 
kulturtriangeln”. Skrivelsen är kortfattat och menar på att bebyggelse på platsen är olämplig och 
att den bör lämnas obebyggd. En GC-väg bör dock byggas längs med Bygdegårdsvägen. 

Kommentar 

29.1 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. Kommunens arbete med Gröna dalen 
kommer säkra och skapa trygga stråk genom hela Gröna dalen. Även en möjlig förbindelse 
från Ekhammars gård ner mot Mälaren kommer att ses över för att på så vis skapa en kontakt 
mellan Gröna dalen och sjön. Se även tidigare kommentar i 1.5. 

 

30 HSO Järfälla-Upplands Bro genom Inga Hägerbring                      inkom 2017-02-03  

30.1 Sverige ska sedan 2009 följa FN:s Funktionshinderkonvention. Dess mål är ett samhälle 
tillgängligt för alla oberoende av funktionshinder. HSO (Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan) föreslår att alla detaljplaner ska innehålla en särskild punkt om tillgänglighet, 
vilka problem man uppmärksammat, hur man tänkt lösa dem, samt uppgift om att HSO 
tillfrågats. Detta förfarande har den 1/2-2017 diskuterats med samhällsbyggnadschef Mathias 
Rantanen. 

Kommentar 

30.1 Kommunens planavdelning noterar HSO:s skrivelse.   
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Resultat av samrådet 
Mindre revideringar har gjorts i programmet för att uppdatera programhandlingarna till de revideringar 
som skett i angränsande projekt i Tibbleängen och Korsängen. Inriktning och vision för Ekhammars 
gård ändras inte. 

 

 Hjortronvägen har öppnats för biltrafik in till bostadsområdet i Tibbleängen. 

 Antalet bostäder i Tibbleängen har minskats ned med cirka 100 stycken sedan samrådet. 

 Lagt in skrivelser för den planerade dagvattendammen i Gröna dalen. 

 Förtydligande om vikten av att bevara äldre, värdefulla träd inom programområdet. 

 

Framtida planeringsinriktningar 

 Anpassning av området till kulturmiljöutredningen (Sweco, 2016). 
 En ambitiös dagvattenhantering. 
 Bevara värdefulla naturinslag i området. 
 Verka för en fungerande trafiklösning för olika trafikslag i området. 
 Skapa ett samband mellan Gröna dalen och kringliggande bebyggelse. 

 

 

Underlagsmaterial 

 Kopior av inkomna yttranden under samrådet.  
 Sammanfattning av samrådsmötet med minnesanteckningar. 

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2018-03-20 av 

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson     

Planchef                                 Madeleine Nilsson              Johan Sjöstrand  

         Planarkitekt    Projektledare exploatering 



Sammanställning möte 2017.01.19

Öppet
hus
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Stor-
stockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder 
och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig 
historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du 
kombinera tryggt boende med en aktiv fritid. �������
armlängds avstånd.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun
Karolina Wendel, Planarkitekt
Anton Sjöblom, Projektledare exploatering 
Henric Carlson, Planchef
Inger Broström, Planadministratör

Text, layout, och illustrationer om ej annat anges:
Karolina Wendel, Upplands-Bro kommun

���������������
Karolina Wendel

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Upplägg av samrådsmöte

Den 19 januari 2017 ägde programsamråd för Ekhammars gård 
rum i Hembygdsgården på Kyrkvägen 22 i kungsängen. Mötet 
var utformat som ett ”Öppet hus” där människor var välkommna 
mellan 16.00 och 20.00. 

Tanken med samrådet var att samla in information och synpunkter 
från människor med stor lokalkännedom och förankring till 
platsen. Eftersom detta gjordes i ett tidigt skede låg tyngdpunkten 
på att diskutera �����miljö. Samrådsmötet planerades som en 
interaktiv ”verkstad” med tre stationer: 

1. Information om programmet
2. T������������
3. Idéer om framtiden

För att hålla igång samtliga stationer och skapa ett gott samtalsklimat 
närvarade tre tjänstepersoner (planarkitekt, planadministratör och 
planchef) samt exploatör.

I det följande beskrivs de tre stationerna och vad som framkom vid 
dessa under samrådsmötet.  Under kvällen besökte 49 personer 
samrådsmötet.

Inledning

Mycket planering låg bakom kvällen då Öppet hus ägde rum.
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För att ha en gemensam utgångspunkt för vad samrådsmötet 
behandlade hängdes information om programmet upp vid en av 
stationerna. Det material som valts ut för detta syfte var broschyren 
som skickats ut i samrådsutskicket. Varje sida skrevs ut i A2-format 
och sattes upp på vita vikväggar. 

Station 1. Information om detaljplaneprogrammet
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�������������

Här bor jag!

De personer som kom till programsamrådsmötet ���möjlighet att 
visa på vilket område de själva bodde i. Anledningen till detta var dels 
att se vilka områden som nåtts av informaiton om programsamrådet 
och dels att se vilka områden som är representerade genom att 
personer som bor där har uttryckt åsikter. 

Besökarna visade sig komma från stora delar av området, från såväl 
närliggande bostäder som bostäder som inte ���markerade inom 
kartans utsnitt. Dessutom har verksamheter såsom kyrkan pekats ut 
vilket visar på att det inte bara är boende i området som närvarade 
vid tillfället. 
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Viktiga platser

De närvarande ���möjlighet att peka ut viktiga platser i området. 
Flera passade på att kommunicera önskemål om framtid även här, 
såväl bevarande som utveckling.

Följande lyftes fram som viktigt:

• Utveckla hela gröna dalen till ett rekreationsområde 
med stor lekplats, boulbana, något att åka rullskridskor/
skateboard på samt ramp, beachvolleyplan, bänkar och 
bord som man kan sitta på/vid, belyst löparspår som kan 
bli skidspår på vintern.

• Önskemål om en sjö med park. Mycket växter.
• Varsam bebyggelse. Estetik. Behåll öppna landskap.
• Öppna landskap.
• Tänk på kyrkogården, församlingen! Fråga dem!
• Bevara cykel/gångväg när man ska till centrum.
• Gamla ekar.
• Här håller rådjuren till.
• Sankmark - luktar illa.
• T���������������������
• Var rädd om ekarna. De fångar vinden! 
• Andrum för oss kolonilottsägare.
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Rörelsemönster

De närvarande ombads rita ut på en karta var de själva brukar röra sig 
i området. Detta gjordes för att se hur människorna huvudsakligen 
rör sig och vilka planerade stråk som används. Det var tydligt att de 
����rörde sig i nord-sydlig riktning längsmed Gröna dalen och att 
������������������������������ 

Vid besök i området kunde dock spår synas från då människor genat 
längsmed kyrkogårdens västra sida samt dess nordliga sida. Detta 
har dock inte markerats ut av besökarna på Öppet hus. Finns det 
���������������������������������? 

Nationellla trygghetsundersökningen från 2016 
anger att det råder stora skillnader mellan kvinnor 
och män gällande upplevelsen av trygghet. Av 
kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig 
ganska eller mycket otrygga eller att de på grund 
av otrygghet låter bli att gå ut, vilket ska jämföras 
med 9 procent av männen. Kvinnor avstår också 
i betydligt större utsträckning än männen från 
att gå ut; 12 procent av kvinnorna i befolkningen 
(16–79 år) undviker att gå ut ensamma sent en 
kväll i sitt bostadsområde på grund av otrygghet. 
Motsvarande siffra för männen är 2 procent. 

Källa: NTU 2016  (Brottsförebyggande rådet)
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Tryggt eller otryggt?

De personer som deltog i programsamrådet under Öppet hus gavs 
möjlighet att peka ut trygga eller otrygga områden. Upplevelsen av 
trygghet eller otrygghet är subjektiv och varierar därför från person 
till person. Att låta de som kom till området peka ut olika platser 
gör det dock möjligt att se om det ���någon plats som det råder 
gemensam uppfattning om. 

Det var viss spridning på vilka områden som upplevdes som 
trygga eller otrygga men det gemensamma var att de områden som 
bekades ut mestadels var belägna längs gång- och cykelvägar. Det 
blir tydligt att det råder olika uppfattning om olika platser då känslan 
av trygghet och otrygghet är subjektiv. Däremot går det att se att 
���personer har markerat att de känner sig otrygga i ”svängen” 
längs gång- och cykelvägen strax norr om kyrkogården. Med några 
avvikande exempel går det att se att de platser som är mer öppna i 
större utsträckning upplevs som trygga. 

Det är viktigt att i sammanhanget belysa att ett otryggt område 
inte är detsamma som ett osäkert område. Känslan av otrygghet 
behöver inte vara rationella såtillvida att den hänger samman 
med den faktiska statistiken som visar att det skulle vara osäkert. 
Likväl påverkar det människors benägenhet att röra sig utomhus 
i de gemenamma områdena och därför är det en viktig fråga vid 
planering av ett område.
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Var rädd om 
ekarna. Bygg 
inte sönder 
Gröna dalen!

Det är viktigt 
att undersöka 
buller!

Ja, och bygg 
inte så högt!

Där tycker jag 
att det känns 
otryggt attt gå.

Jaså? Jag tycker 
tvärtom att det 
känns tryggt just där.
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Station 3. Synpunkter på programmet & framtidsidéer

Synpunkter på programmet

På en av skärmarna var det möjligt för deltagarna att skriva ned 
synpunkter om detaljplaneprogrammet.  

De synpunkter som antecknades var

• Max 2-våningshus
• Småstadsvillor
• ������������
• Vänd o kör mot Kasmo ind. + motorv.
• Skriv ut bussgatan nästa gång - tydlighet
• Ev öppnad bussgata drar in ����i villaområden där 

många rör sig (inkl barn)
• Max villor
• �������������
• Låg bebyggelse, max 2 vån överallt
• Enplans friköpta villor
• Enbart fristående villor 1 - 1 1/2 plan
• Ingen infart till området från Bygdegårdsvägen
• Samma regler som för �����bebyggelse, inga hus 

närmare än 12 m från Bygdegårdsvägen
• Inga radhus, hör inte ihop med ett kulturområde
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Station 3. Synpunkter på programmet & framtidsidéer
Idéer om framtiden
På sista skärmen fanns möjlighet för deltagarna att skriva ned idéer 
om framtiden.  

De idéer som skrevs där var

• ���������
• ����������������������
• ���������
• ��������������������
• Lättillgängliga gång- och cykelstråk genom området, 

gärna hus på området. Små ���villor/parhus, ej som 
Örtugsvägens. 

• Vill känna att jag bor långt från stadsmiljö
• Kulturell atmosfär
• Grönområde
• Bullerbykänsla
• Kungsängens pärla - var stolt!
• Festgård
• Bygg inte bort ”Gamla Kungsängen”
• Låghus är nödvändigt
• Anledningen att man vill bo i Kungsängen är 

grönområdena
• Kyrka, Hembygdsgård, Ekhammars gård är gamla 

värdefulla områden för oss som redan bor här
• T��������������
• Kungsängen kommer att överbebyggas, det är 

byggplaner precis överallt. Kungsängen, Ringvägen, 
Ekhammars, Norrboda - Hur lång ska listan bli? Takten 
är för snabb.
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Övrigt material från samtalen

Under workshopen pågick kontinuerligt samtal mellan besökarna, 
tjänstepersonerna och exploatörerna. Under dessa samtal framkom 
olika uppfattningar och synpunkter om programområdet. De som 
närvarade vid det öppna huset hade olika relation till platsen, bland 
annat beroende på om de bor eller arbetar i närhten av området.

Under dessa samtal framkom att det var ���av de boende längs 
Bygdegårdsvägen som upplevde bullerproblem på grund av tyngre 
����Det diskuterades möjligheter att leda om �����till Kasmo 
industriområde. Det framkom också att det var boende längs 
Bygdegårdsvägen som stördes av ljuset från bilar som kör österut 
längs Hjortronvägen. 

Det var många som pekade på vikten av att titta på de olika 
projekten som ligger intill varandra som en enhet, eftersom ���� 
och bebyggelsen kommer att påverka omgivningen tillsammans. 
Det påtalades att det borde göras bullerutredningar för hela området.
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Bilder från Öppet hus

I mitten av rummet fanns en hel del material som besökarna kunde 
använda för att föra fram sina tankar, idéer och synpunkter. Där 
lades också information om programmet samt kartor att ta del av. 
Informationsmaterialet och kartorna fungerade också som start för 
diskussion kring bordet.

Vid skärmarna där programmets sammanfattningsbroschyr tryckts 
upp i större skala samlades människor för att tillsamamns titta på 
kommunens planer för framtiden. Förutom att inhämta synpunkter 
var kommunens tjänstepersoner behjälpliga att svara på frågor. 

Det var inte bara i tjänstepersonernas närvaro det samtalades om 
programmet. Det uppstod också många diskussioner mellan de 
personer som deltog i Öppet hus.  
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Bilder från Öppet hus

Samtalen i rummet ���på i olika grupper och varade länge, ända 
fram tills att klockan slog 20.00 och Öppet hus-portarna slogs igen.

De diskussioner som skedde mellan de närvarande fångades upp 
genom att de dokumenterades på olika sätt genom kartor, text och 
bilder. 

Initiativtagarna till planen, Entré i Stockholm, närvarade också 
under Öppet hus och svarade på frågor, inhämtade synpunkter och 
diskuterade med de som deltog. 
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Utifrån synpunkterna som kom fram vid workshopen var det 
tydligt att det var några teman och områden som väckte stor 
uppmärksamhet, oro och tankfullhet.

T���
Det är tydligt att det ���en oro över ökad ����som följd av 
planering i området. Möt upp denna oro och gör ordentliga 
utredningar. De som bor i området ser kopplingarna mellan de 
olika planerna och det är viktigt att ha ett helhetsgrepp kring 
��������� 

Kulturmiljö
Många av de som närvarade på Öppet hus uttryckte en oro för vad 
som ska hända med kulturmiljön som de värnar starkt om. Det 
är viktigt att detta följs upp och att kulturmiljön behandlas på ett 
respektfullt sätt. 

Täthet/grönområde
Flera av kommentarerna under Öppet hus syftade på hur mycket 
och hur högt det skulle byggas. Det framkommer en oro för att 
ändra karaktären på området. Möt upp detta i kommande planering! 

Vidare är det viktigt att samverka med omgivande planering om 
denna punkt då ���av de som kom på samrådet uttryckte oro för 
att det exploaterades så mycket runtomkring Ekhammars gård. 

Det är viktigt att dessa synpunkter tas i stor beaktning vid vidare 
planering av området. Det är också viktigt att tydligt återkoppla hur 
hänsyn har tagits till de synpunkter som har kommit om respektive 
område. 

Hur går vi vidare?

Ett par av besökarna gav positiv respons på mötesformen Öppet 
hus genom att skriva en insändare!



Gröna dalen
rådjur

k o l o n i l o t t e r

avstånd från gatan

låga 
hus
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hög hastighetdålig 
lukt

ky
rk
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Ekhammars gård



Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 
�������������������������
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 
två världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att 
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
��������������������������������
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 
åldrar.
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Bakgrund till programarbetet 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 24 september 2014 § 46 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram 
förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars gård.  Fastighetsägaren för Ekhammars gård önskar 
förtäta området kring gården med tillkommande bostäder. 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med Planprogrammet är att beskriva en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets 
värdefulla kulturmiljö ska tas omhand. 

Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den anledningen passa bra för exploatering. 
Samtidigt måste en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Programmet lägger 
därför stor vikt vid frågan om kulturhistorisk anpassning, såväl gällande byggnader som 
omkringliggande miljö. 

I programmet studeras även frågor som rör Gröna dalens roll som rekreativ plats i Kungsängen och 
hur gång- och cykelvägar i området kan upplevas trygga. Gröna dalen har också stor potential att 
jämna ut dagvattenflöden som idag belastar Gröna dalen och arbetet med Gröna dalen på strategisk 
nivå kommer även i det fortsatta arbetet med Ekhammars gård synkroniseras.  

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 2016-11-16 § 153 att sända ut förslag till detaljplaneprogram för 
Ekhammars gård på samråd. 

Förslaget var under tiden 2016-12-20 till 2017-02-14 utsänt för samråd och skickades till berörda 
fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var programförslaget 
utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-
bro.se/ekhammarsgard). Den 19 januari 2017 hade kommunen samrådsmöte i form av öppet hus i 
Hembygdsgården i Kungsängen. Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet den 2016-12-17 och i 
Mitt i Upplands-Bro den 2016-12-20. 

Öppet hus hölls den19 januari 2017. Cirka 50 personer deltog. En sammanställning av materialet från 
mötet har tagits fram där en text och bild beskriver mötets upplägg samt vilket material som mötet 
resulterade i.   

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till program har 30 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 4 
yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden i detta skede av planarbetet behandlas på samma 
sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden. För att säkerställa att ingen förlorar sin rätt att 
överklaga måste yttrandet i det fortsatta arbetet med detaljplanen inkomma inom angivna datum. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län…………………………………………….inkom 2017-02-14 

2 Lantmäterimyndigheten…………………………………………………….inkom 2017-02-10 

3             Trafikverket, region Stockholm…………………………………………….inkom 2017-02-10 

4             Skogsstyrelsen………………………………………………………………inkom 2017-02-08 

5             Försvarsmakten……………………………………………………………..inkom 2017-02-01 

6             Polismyndigheten…………………………………………………………...inkom 2016-12-20 
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Kommunala nämnder 

7 Tekniska nämnden………………………………………………….............inkom 2017-03-06 

8              Kultur- och fritidsnämnden………………………………………………...inkom 2017-03-02 

9              Utbildningsnämnden……………………………………………………….inkom 2017-01-31 

10            Bygg- och Miljönämnden………………………………………………….inkom 2017-04-05 

Fastighetsägare m.fl 

11            Fastighetsägare 1 och Fastighetsägare 2…………………….……………..inkom 2017-02-01 

12            Fastighetsägare 3, Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5…..…………...inkom 2017-02-13 

13            Fastighetsägare 6…………………………………………………………...inkom 2017-01-07 

14            Fastighetsägare 7 och Fastighetsägare 8…………………………………...inkom 2017-02-13 

15            Fastighetsägare 9 och Fastighetsägare 10..………………………………...inkom 2017-02-08 

16            Fastighetsägare 11 och Fastighetsägare 12..…...…………………………..inkom 2017-02-14 

17           Fastighetsägare 13 och Fastighetsägare 14…………………………………inkom 2017-02-13 

Övriga remissinstanser 

18 Brandkåren Attunda………………………………………………………..inkom 2017-01-17 

19           Eon Elnät Stockholm……………………………………………………….inkom 2017-02-10 

20           E.ON Värme Sverige AB…………………………………………………..inkom 2017-01-05    

21           Norrvatten…………………………………………………………………..inkom 2017-02-13 

22           Skanova……………………………………………………………………..inkom 2017-01-09 

23           Stockholms läns museum…………………………………………………...inkom 2017-01-11 

24           Svenska Kraftnät……………………………………………………………inkom 2017-02-09 

25           Svenska kyrkan……………………………………………………………..inkom 2017-03-02 

26           Trafikförvaltningen…………………………………………………………inkom 2017-02-13 

                                           

Övriga (ej sakägare) 

27           Privatperson 1……..………………………………………………………..inkom 2017-02-10 

28      Privatperson 2………………………………………………………………inkom 2017-02-06 

29 Namninsamling, 28 underskrifter…………………………………………..inkom 2017-02-14 

30           Privatperson 3, HSO…………………………………………………...…...inkom 2017-02-03 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till program för Ekhammars gård. Synpunkter som 
inte innebär särskilda överväganden med avseende på förslagets 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 Planavdelningens 
kommentarer. 

 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län                                                                inkom 2017-02-14 

1.1 Länsstyrelsen ställer sig sammantaget positiv till en förtätning av Kungsängens tätort i sitt 
yttrande som inkom till kommunen 2017-02-14. Förslaget till program är dock inne i ett tidigt 
skede, och utifrån aktuellt underlag kan Länsstyrelsen inte ta ställning till om det kan finnas skäl 
att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplaner inom programområdet med stöd av de 
statliga ingripandegrunderna i 11 kap. 11 § PBL. 

1.2 Det är troligen Mälaren-Görväln som är berörd recipient för planområdet. Länsstyrelsen vill 
påminna om att miljökvalitetsnormerna är bindande för kommuner och myndigheter. 
Miljökvalitetsnormerna innebär ett skarpt ickeförsämringskrav. Kommuner är skyldiga att 
utföra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten vid dålig och otillfredsställande status för att 
följa miljökvalitetsnormerna i en berörd vattenförekomst. Lokalt omhändertaget dagvatten ska 
därför renas innan det släpps vidare till recipient om vattnet är förorenat. Eftersom 
dagvattenutsläppen från programområdet påverkar ett av länets absolut viktigaste 
vattenområden, Mälaren, är det angeläget att påverkan på MKN och recipientens vattenkvalitet 
belyses i programmet. Av programmet och kommande planhandlingar bör det också framgå 
vilken eller vilka vattenförekomster enligt vattendirektivet som berörs och statusen på dessa. 
Under rubriken Dagvatten i programförslaget nämns en dagvattenutredning som gjordes för 
detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:470 (Bjerking, 2016-03-10) och att ett förslag finns till 
en dagvattendamm utanför planområdet. Kommunen kan med fördel förtydliga om det är ny 
damm som ska anläggas eller om det är samma damm som tidigare. 

1.3     Ett mindre område i programområdets västra del visas i Länsstyrelsens 
”lågpunktskartering skyfall större ytor” som en yta som vid ett kraftigt regn kan 
bli vattenfyllt. Viktigt att notera är att detta i första hand är en topografisk analys 
som inte tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet eller redan idag inbyggda 
åtgärder som finns i landskapet, t.ex. vägtrummor, kulvertar etc. för att styra 
vattenflödena åt ett visst håll. 

1.4     Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden i området till stor del av 
lera. Planområdet ligger, enligt Statens geotekniska institut (SGI), inom inventerat 
område med risk för ras och skred. Större delen av planområdet ligger inom 
stabilitetszon ett och byggnation inom sådant område ska ske efter noga beräkningar.  
 

1.5     Området är särskilt känsligt på grund av dess höga kulturmiljövärden. Kommunen 
har på ett ambitiöst sätt utrett och analyserat områdets kulturhistoriska värden och 
hur man kan gå vidare med en utveckling. Länsstyrelsen har inga synpunkter på 
de slutsatser som anförs och inriktningen på det fortsatta arbetet. 

1.6    Inom eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet (område G i Kulturmijöutredning) finns en 
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vägbank, RAÄ-nr Kungsängen 95:3 och två vägstenar, RAÄ-nr Kungsängen 95:1 och 95:2. I 
fornlämningsregistret är lämningarna klassade som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Länsstyrelsen gör bedömningen med stöd av den nya 
Kulturmiljölagen som trädde i kraft 2014-01-01 att det är fornlämningar. 
Länsstyrelsen bedömer att det är sannolikt att det finns fornlämningar, som inte är 
kända inom området. Det kommer därför att krävas en arkeologisk utredning inför 
det fortsatta planarbetet för att fastslå om oregistrerade fornlämningar finns. 
Utgångsläget i planarbetet bör vara att bevara fornlämningar. 
 

1.7     I områdets norra del finns ett område som är utpekat som en skyddsvärd trädmiljö 
enligt Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd. I trädmiljön finns ett 
utpekat jätteträd i form av en ek samt flertalet efterträdare till detta träd. 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att hänsyn behöver tas till grova 
ekar och andra ädellövträd samt att den gröna passagen säkerställs mellan aktuellt 
område och området direkt väster om den. 

1.8     Planområdet ligger inom båtnadsområde för markavvattningsföretaget 
Ekhammar-Kyrkbyn. Åtgärder får inte utföras inom markavvattningsföretaget 
som påverkar syftet med företaget. I samband med att området planläggs för 
bebyggelse kan det vara lämpligt att utreda om markavvattningsföretaget 
fortfarande är aktivt samt om syftet med företaget kvarstår. 
Om markanvändningen förändras kraftigt i hela eller delar av båtnadsområdet kan 
en omprövning/upphävning av hela eller delar markavvattningsföretaget ske. 
 

Kommentar 

1.1 Kommunens planavdelning kommer även i det fortsatta arbetet med framtagande av en 
detaljplan för Ekhammars gård ha en tät dialog med Länsstyrelsen gällande den inriktning 
som detaljplanen tar.  

1.2 Kommunen har för avsikt att låta ta fram en dagvattenutredning i detaljplaneskedet för att 
utreda eventuell påverkan på recipient och säkerställa att miljökvalitetsnormen inte 
försämras. Kommunen har för avsikt att i direkt anslutning till programområdet anlägga en 
större dagvattendamm.  

1.3 Se kommentar 1.2 

1.4 En geoteknisk utredning kommer tas fram i det fortsatta planeringsarbetet för att säkerställa 
att marken är lämplig att bebygga och för att belysa eventuella geotekniska utmaningar som 
är viktiga att ha kännedom om redan från tidigt skede. 

1.5 Kommunens planavdelning noterar detta och kommer även i det fortsatta arbetet med en 
detaljplan ha en ambitiös inriktning för hur ett förslag till detaljplan ska utformas med hänsyn 
till kulturmiljön i området.  

1.6 Planavdelningen kommer säkerställa att en arkeologisk utredning tas fram för området redan 
i det inledande skedet för detaljplanen så att dessa aspekter blir grundläggande för det 
framtida detaljplanearbetet samt utformningen av planen. 

1.7 Kommunens fortsatta arbete kommer även i det fortsatta planarbete ha inställningen att flera 
av de träd som står på platsen idag behöver skyddas. 

1.8 Planavdelningen noterar detta och tar med sig synpunkten i det fortsatta arbetet med 
detaljplanen. 

2  Lantmäteriet                                                                                    inkom 2017-02-10  

2.1 Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter att framföra på materialet.  
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Kommentar 

2.1 Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

3 Trafikverket                                                                                      inkom 2017-02-10  

3.1 Programmet är övergripande till sin karaktär, med fokus på anpassning till den känsliga 
kulturmiljön. Programmet redovisar inte tänkt omfattning på exploatering varför Trafikverket 
inte kan ta ställning till möjlig trafikpåverkan. Till kommande skede bör en trafikutredning tas 
fram som omfattar alla trafikantgrupper. I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 

Kommentar 

3.1 I det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer kommunens planavdelning se över de olika 
trafikanternas situation. 

 

4      Skogsstyrelsen                                                                                    inkom 2017-02-08 

4.1  Skogsstyrelsen har inga synpunkter. 

Kommentar 

4.1     Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

5     Försvarsmakten                                                                                     inkom 2017-02-10  

5.1     Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
Det är framförallt tillkommande av nya höga objekt som kan påverka riksintresset för 
totalförsvarets militära del. Aktuellt planprogram redogör dock inte för totalhöjder på 
nytillkommande bebyggelse. 
Planområdet är beläget inom tättbebyggt område och om kommande detaljplaner, efter beslutat 
planprogram, föreslår byggnadshöjder vars totalhöjd överstiger 45 meter ska Försvarsmakten 
remitteras dessa. 

Kommentar 

5.1     Det finns inga intentioner att bebygga planområdet med höga byggnader och noterar svar på 
remissen. 

 

6     Polismyndigheten                                                                                     inkom 2016-12-20  

6.1     LPO Järfälla har tagit det av förslaget och har inget att invända. 
Vi hänvisar till Bo Trygg 05. 

 
Kommentar 

6.1    Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

Kommunala nämnder 

7 Utbildningsnämnden                                                                           inkom 2017-01-31 

7.1 Utbildningskontoret har inga specifika invändningar mot detaljplaneprogram för Ekhammars gård    
i detta skede. I planprogrammet hänvisas till Ekhammarskolan, Upplands-Brogymnasiet och 
Klockarängens förskola, dessa enheter är idag nyttjade till fullo och i hela Kungsängen förväntas 
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barn och elevantal öka. När arbetet med detaljplanen fortskrider önskar Utbildningskontoret att 
delta för att bedöma behov av förskole- och skolplatser för de barn och elever som kommer bo 
kring Ekhammars gård.                                                  

Kommentar 

7.1 Kommunens planavdelning noterar problematiken gällande behovet av platser för förskola 
och skola och kommer involvera Utbildningskontoret i det framtida arbetet med en detaljplan. 
Området är dock relativt begränsat till ytan och området bedöms initialt som för liten för att 
kunna uppföra en förskola som följer kommunens standard, ”Ramprogram för 
Utbildningskontorets verksamhetslokaler”, om ytor inomhus och utomhus på ett ekonomiskt 
hållbart sätt.  

 

8 Kultur- och fritidsnämnden                                                                 inkom 2017-03-02 

8.1 Kultur- och fritidskontoret har inga invändningar mot att det föreslagna området bebyggs under 
förutsättning att slutsatserna som dras i den kulturmiljöutredning som tagits fram för området 
följs. Kontoret vill också understryka vikten av en övergripande planering för Gröna dalen, 
avseende siktlinjer, landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden samt områdets karaktär av ”fri 
yta för motion och naturupplevelser” samordnas. Kulturmiljöutredningen visar på områdets 
känsliga kulturmiljövärden. Ekhammars gård har anor från 1300-talet och gravfältet på motsatta 
sidan, mot Tibble (Tibbleängen) visar att området varit bebott ännu längre. Gårdsmiljön, 
placerad på en höjd (hammare), är beväxt med gamla ekar. En allé ger ytterligare upplevelsen 
av historisk mark med vacker natur (om än idag beväxt med sly och buskage).  
Kultur- och fritidskontoret anser att kulturmiljöutredningens kommentarer och slutsatser bör 
följas vid planeringen av bebyggelse i området, samt att tillgängligheten och möjligheten till 
friluftsliv i området inte hindras. 
Planprogrammet har tagits fram med kulturmiljöutredningen slutsatser som grund. Med 
planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur och områdets 
topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och hållbar exploatering som tar 
särskild hänsyn till platsens känslighet. 
Med tanke på att planprocesser pågår även för Tibbleängen och Rankhus föreslås att ett 
helhetsgrepp tas för Gröna dalen, för att överväga lämplig framtida utveckling med hänsyn till 
kulturmiljö, landskapsbild, rekreation mm. 
 

8.2     Barnperspektiv  
          Planförslaget kan bidra till en god uppväxtmiljö för barn och unga i kommunen. 
 
Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning delar Kultur- och fritidsnämndens inställning att ett framtida 
planarbete för området ska ha sin grund i den kulturmiljöutredning som tagits fram för 
området. Inom kommunens Samhällsbyggnadskontor pågår för närvarande ett arbete med att 
beskriva ett gemensamt förhållningssätt till hela Gröna dalen och hur denna viktiga plats kan 
utvecklas och förstärkas. Till exempel genom att skapa en trygg och tillgänglig stadsdelspark 
som också innehåller dagvattenlösningar. 

8.2 Kommunens planavdelning delar åsikten. 

 

9 Tekniska nämnden                                                                           inkom 2017-03-06 

9.1 Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Ekhammars gård och ställer sig i stort positiv 
till förslaget till detaljplaneprogram. Kommunens tekniska avdelning ser fram emot det fortsatta 
arbetet med framtagande av detaljplan för planområdet. 
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9.2 Inriktningen i detaljplaneprogrammet kommer att innebära en ökad trafikmängd både inom 
planområdet samt på anslutande vägar som Hjortronvägen och Bygdegårdsvägen. Tekniska 
nämnden anser därför att det är viktigt att i det fortsatta arbetet se över trafiksituationen för 
samtliga trafikslag som oskyddade trafikanter, biltrafik, tunga fordon och kollektivtrafik. Det 
måste göras en trafikutredning som innefattar anslutande vägar samt även alla korsningspunkter 
som kommer påverkas av den ökade trafikmängden. I trafikutredningen ska även nya in-
/utfarter till planområdet utredas. Det måste även göras en bullerutredning för planområdet och 
omgivande bebyggelse med avseende på nuvarande trafiksituation samt tillkommande vid en 
eventuell utbyggnad av planområdet. Tekniska nämnden anser även att det är viktigt att se över 
gång- och cykelbanan längs med Bygdegårdsvägen samt korsningspunkter för oskyddade 
trafikanter. 

9.3 Tekniska nämnden vill tydliggöra att grönplanen har ett åtgärdsförslag gällande Gröna dalen, i 
det området som rör Ekhammars gård och Tibbleängen. Grönplanen föreslår en stadsdelspark 
där med öppen dagvattenlösning. Byggs Ekhammars gård försvinner så pass stor areal att 
klassificeringen stadsdelspark känns orimlig då det krävs ca 5 ha för att uppnå en sådan. I 
nuvarande plan är det yta kvar för en närpark. Gestaltningsmässigt kan en tilltalande närpark 
anläggas istället men då avviker man från Grönplanen. 

9.4 Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag till hur 
avfallshanteringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en fungerande 
avfallshantering för att uppfylla arbetsmiljö- och framkomlighetskrav för hämtningsfordon och 
hämtningspersonal. Genom att diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också 
tillgängligheten för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser 
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt. Tekniska nämnden vill att hänsyn tas i planen för 
var närmsta återvinningsstation är placerad och avståndet till denna. 

9.5 Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till 
kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. Dagens 
situation i Gröna dalen och i direkt anslutning till planområdet har stora 
dagvattenhanteringsproblem samt översvämningsproblematik. Detta innebär höga krav på 
dagvattenhanteringen inom planområdet samt att det måste göras en dagvattenutredning i 
kommande skede av planprocessen. 

9.6 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver 
tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en 
effekt av planen. I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska 
anläggningar, exempelvis LED-belysning. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning noterar detta. 

9.2 Se tidigare kommentar 3.1. 

9.3 I det reviderade planförslaget till Tibbleängen har den dagvattendamm som nämns planerats 
in och ett markområde är reserverat i plankartan för Tibbleängen för detta ändamål. Även i 
ett framtida detaljplanearbete med Ekhammars gård kommer arbetet med Gröna dalen vara 
en process som löper parallellt. Genom att arbeta med dessa två projekt parallellt skapar det 
bättre förutsättningar för att säkerställa att siktlinjer, passager och ytor kommer att bevaras 
och värnas om. 

9.4 En dialog med kommunens avfallsenhet kommer ligga till grund för framtida avfallshantering 
inom området.  

9.5 Intentionen är att koppla på de nya bostäderna till kommunens befintliga vatten- och 
avloppsnät under förutsättning att kapacitet finns. Krav om att ta fram en dagvattenutredning 
kommer ställas i det framtida planarbetet i vilket kommunens VA-avdelning kommer vara 
involverad. 
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9.6 Kommunens planavdelning noterar önskemålet. 

 

10 Bygg- och miljönämnden                                                                 inkom 2017-04-05 

10.1 Bygglovsavdelningen gör bedömningen att område 4 och 2 som föreslås i programhandlingar 
kan ses som möjliga utvecklingsområden för bebyggelse med till exempel mindre radhuslängor 
anpassade till kulturmiljön. 
Område 1 och 3 bedöms ligga för tätt och där kan endast mindre kompletterande bebyggelse 
tillkomma genom enstaka enbostadshus anpassade till kulturmiljön. 

10.2 Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskydds perspektiv. 
           Miljöavdelningen ser positivt på att en kulturmiljöutredning, ”Kulturmiljöutredning 

Ekhammar” Sweco 2016-06-14, är framtagen som underlag till planprogram för Ekhammars 
gård. I utredningen föreslås riktlinjer för kommande bebyggelse inom Ekhammars gård och 
angränsande områden, sidan 22-23. Ett angränsande område som finns med är Område F enligt 
Kulturmiljöutredningen, (Sweco 2016) som överensstämmer med detaljplaneområde för 
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801. Avdelningen anser att det är av stor vikt och i enlighet 
med bygg- och miljönämndens yttrande 2016-09-22, § 81, att dessa riktlinjer beaktas i fortsatta 
arbetet med planering av angränsande områden till Ekhammars gård. 

Kommentar 

10.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet och kommer ta med synpunkterna det i det 
fortsatta planarbetet.  

10.2 Kommunens planavdelning noterar miljöavdelningens ställningstaganden beträffande 
utformning och hänsyn till kulturmiljöutredningen. 

 

 

 Fastighetsägare 

11 Fastighetsägare 1 och Fastighetsägare 2                                           inkom 2017-02-01 

Fastighet xxxx 

11.1   Med hänvisning till Öppet Hus i Hembygdsgården den 19 Januari 2017, vill vi framföra följande 
synpunkter. 
Vårt intresse är i första hand område G väster om Örtugsvägen mot Gröna Dalen. Vi konstaterar 
att om man sammantar Tibbleängen och Ekhammars Gård blir det inte mycket kvar av det man 
nu kallar Gröna Dalen med grönområde i södra delen. 
Enligt Länsstyrelsen är stora gamla grova ekar rödlistade och i behov av skydd. Vi understryker 
Kulturutredningens påpekande att ekarna inom området skall bevaras. 
 

11.2   När det gäller byggnation av hus lämpar sig mindre 1-plans villor 8x10 meter med garage. Detta 
med hänsyn till topografin och anpassning till natur. 
Som fastighetsägare till xxxx intill gång/cykelvägen mellan Ekhammars Gård och 
Örtugsvägen kan man konstatera att något fel måste ha skett när man styckade. 
Vi har 2,12 meter mellan husgaveln och asfalten på gångvägen. Vad vi känner till skall det vara 
4,5 meter mellan hus och tomtgräns. Detta är bara en upplysning ifall gångvägen skulle tas bort. 
Då har vi ett önskemål om att få diskutera en justering av vår tomtareal. 

 

Kommentar 

11.1 Gröna dalen har en central roll i planläggning av områden som ligger i anslutning till den, så 
även det här området. Hur och vart byggnader kan placeras är en central fråga för att 
säkerställa att siktlinjer och rörelsestråk säkras i Gröna dalen. I det framtida planarbetet med 
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Ekhammars gård kommer dessa frågor vara centrala även i detta arbete. Även förslaget till för 
Tibbleängen har reviderats sedan programmet för Ekhammars gård var ute för samråd. Se även 
tidigare kommentar 8.1. 

11.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna. 
 

12 Fastighetsägare 3, Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5            inkom 2017-02-13 

Fastighet xxxx och fastighet xxxx  

12.1 Vi på adresserna xxxx och xxxx kämpade som remissinstans redan 1979/1980 för att bevara de 
kulturhistoriska värdena kring Kulturtriangeln och fortsätter givetvis denna viktiga kamp. 
Kulturmiljöutredningen är en positiv läsning, som borde få kommunen att inse att denna 
värdefulla kulturmiljö måste bevaras. Viktigt att samma regler gäller för alla intressenter, som 
gränsar till Bygdegårdsvägen, t ex vi på Tvärvägen. Höjdskillnaden mellan tomterna på 
Tvärvägen och eventuell ny bebyggelse vid Ekhammars gård är ca 4-5 m, vilket noga måste 
beaktas för att inte förstöra vyerna kring Kulturtriangeln.  

Viktigt att bevara denna kulturhistoriska miljö för alla medborgare i Upplands-Bro kommun, 
där redan idag firas spelmansstämma, midsommarfest, marknader mm. Varför inte utöka 
området ytterligare med park samt gamla stugor och bodar för att kunna underlätta för 
föreningslivet att anordna framtida evenemang på detta för kommunen så viktiga kulturcentrum. 

 

12.2 Trafiken på Bygdegårdsvägen är i dagsläget både tät och har för hög hastighet, trots 40 km 
skyltning. Med eventuellt nya bostäder kommer trafiken förtätas ytterligare samt orsaka buller. 
Borde också vara självklart att både trottoar och cykelbana längs Bygdegårdsvägen. 

Kommentar 

12.1 Se tidigare kommentar 1.5. 

12.2 Ett projekt pågår inom kommunen för att se över trafiksituationen och utformningen av 
Bygdegårdsvägen. Utformningen av en väg är ofta en bidragande faktor till vilken hastighet 
som hålls på vägsträckan. Se även kommentar 9.2. 

 

13 Fastighetsägare 6                                                                                   inkom 2017-01-07 

Fastighet xxxx 

13.1   Skriver med anledning av information som mottagits av Er angående, Vi planerar bostäder kring 
Ekhammars gård. Utifrån vårt perspektiv på vår adress kommer vi att påverkas om 
byggplanerna blir verklighet. I det korta perspektivet av buller, damm och tyngre trafik som är 
kopplat till de planerade byggnationerna. I det längre perspektivet beroende på höjden och 
tätheten av byggnaderna kommer vyn mot fältet och kyrkan att delvis eller helt att försvinna för 
vår del. Utöver detta är det möjligt att de planerade byggnaderna kommer att ge skugga över vår 
tomt på eftermiddagen under sommarhalvåret. Det är också oklart hur det kommer att bli med 
framtida utfart från området vilket också kan komma att påverka oss. Tyvärr så har jag svårt att 
se något positivt med detta projekt utan ser det som en potentiell försämring för oss. Utöver 
detta om man vill värna om den värdefulla kulturmiljön borde det bästa alternativet vara att inte 
bygga alls. 

Kommentar 

13.1 Eftersom programhandlingarna inte är på samma detaljnivå som planhandlingar är det svårt 
för kommunens planavdelning att ta ställning till hur planeringen på platsen kommer att 
påverka de omkringliggande fastigheterna i nuläget. Under detaljplaneringen kommer 
kommunen arbeta med de tre inriktningarna topografi, grönstruktur samt bebyggelse. Under 
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detaljplanearbetet kommer ytterligare två tillfällen ges, under samråd samt granskning, att 
lämna synpunkter för påverkan av det förslag som vid angivna tillfällen presenteras.  

 

14 Fastighetsägare 7 och Fastighetsägare 8                                     inkom 2017-02-13 

Fastighet xxxx  

14.1 I planprogrammet och i kulturmiljöutredningen, liksom i tidigare ställningstaganden, framhålles 
betydelsen av områdets, dvs ”kulturtriangeln Ekhammars gård- kyrkan- hembygdsgårdens 
kulturhistoriska värde. Det sägs också att området skall behålla karaktären av grönska och lugn. 
Att placera bostäder inom detta område skulle innebära att områdets enhetlighet brytes sönder. 
Ett mycket bättre alternativ skulle vara att plantera ett glest bestånd av träd, och se till att 
området får en parkliknande karaktär. I planprogrammet sägs att bostäderna skall byggas ända 
fram till Bygdegårdsvägen för att ge området en mer ”stadslik karaktär” och därmed komma till 
rätta med de frekventa hastighetsöverträdelserna. Denna tanke går stick i stäv mot sagda önskan 
att behålla karaktären av grönskande och lugnt område. Dessutom kräver vi som bor öster om 
Bygdegårdsvägen att samma avståndskrav (minst 12 meter från vägen) som gäller för 
byggnation på östra sidan av vägen, skall gälla även för byggnation på den västra sidan. Vi 
motsätter oss också högre hus än ett plan. Längs Bygdegårdsvägen saknas dessutom en mycket 
efterfrågad trottoar och cykelbana, ett behov som snarast borde tillgodoses, och som kräver 
utrymme. Vi utgår från att Häradsvägen bibehålles och kan användas som promenadstråk. I 
övrigt har vi inga invändningar mot planprogrammet. 

Kommentar 

14.1 Se kommentar 1.5 samt 9.2. Kommunens planavdelning noterar ställningstagandena i övrigt.  

 

15 Fastighetsägare 9 och Fastighetsägare 10                                               inkom 2017-02-08 

Fastighet xxxx  

 
15.1 Gröna dalen är mycket viktig för alla boende i Kungsängen. Den används för bl.a. motion, 

promenader, rastning av hundar mm. Enligt byggförslagen, Tibbleängen och Ekhammars gård,  
skall nu hela området söder om Hjortronvägen bebyggas med höghus. Kvar blir endast, i bästa 
fall, en G/C-väg genom höghusområdet. Detta samtidigt som kommunen anser att Gröna dalen 
är mycket viktigt som ett grönt stråk. Det går inte ihop. En stor del av det aktuella planområdet 
är ju dessutom avsatt som parkmark i kommunens grönplan och skall utvecklas som 
parkområde, inte bebyggas. 
Som boende utmed Hjortronvägen är vi redan idag tyvärr väldigt bullerstörda från trafiken på 
Bygdegårdsvägen samt av både buller och vibrationer från busstrafiken på Hjortronvägen. Ett 
öppnande av Hjortronvägen för allmän trafik för att serva de nya områdena skulle innebära en 
väldigt stor ökning av buller och vibrationer för oss. I dag trafikeras Hjortronvägen av 180 
fordon (bussar). En öppning skulle enligt planen för Tibbleängen innebära 1800 
fordonspassager/dygn och enligt en äldre plan för Tibble torg 3000 passager/dygn. 

- 1800 passager/dygn = ökning med 900% 
- 3000 passager/dygn = ökning med 1500% 

Och dessa fordon leds rakt in ett ett villaområde som t.o.m. saknar trottoarer på många ställen. 
Tyvärr är bullerutredningen för Tibbleängen både kortfattad och full av fel. 
Men äldre bullerutredningar kan ge en mycket bra vägledning: t.ex. den för Tibble äldreboende 
och den för Korsängen. 
Med den trafikmängd som Hjortronvägen förväntas få uppfylls: 

- Ekvivalentnivån 55 dbA vid fasad uppnås 15-16m från vägmitt. 
- Maxnivån 70 dBA klaras endast på gårdssidor. På vägsidor överskrids maxnivån om inte 

   bullerskärmar sätts upp alternativt behövs hela 35m från vägmitt. 
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- Maxnivån längs Hjortronvägen blir 75 dBA 
Vi har ingen gårdssida. Vårt hus ligger bara ett fåtal meter från Hjortronvägen. Både vår 
trädgård/uteplats och våra sovrum vetter ut mot Gröna dalen/Hjortronvägen. 

Slutsats: det behövs bullersänkande åtgärder för att vi boende längs Hjortronvägen inte skall 
utsättas för högre buller än godkänt. Troligtvis behövs bullerplank samt tyst asfalt mm. 

Vid val av underhållsåtgärder och förändringar av infrastruktur ska man ta till vara 
möjligheterna att bidra till minskade buller- och/eller vibrationsnivåer. Förekomst av flera 
bullerkällor samt förekomst av buller och vibrationer samtidigt Bullerstörningen påverkas om 
man utsätts för flera bullerkällor samtidigt. Detta ska beaktas. Riktvärdena för buller inomhus 
gäller under förutsättning att vibrationerna i byggnader inom området underskrider 0,4 mm/s 
(vägt RMS-värde). Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Kommentar 

15.1 Se tidigare kommentar 9.2. 

 

16 Fastighetsägare  11 och Fastighetsägare 12                                          inkom 2017-02-14 

Fastighet xxxx 

16.1 I planprogrammet och i kulturmiljöutredningen, och i tidigare ställningstaganden, framhålles 
betydelsen av områdets, dvs kulturtriangeln Ekhammars gård- kyrkan- hembygdsgårdens 
kulturhistoriska värde. Det sägs också att området skall behålla karaktären av grönska och lugn. 
Att placera bostäder inom detta område skulle innebära att områdets enhetlighet bryts sönder. 
Ett mycket bättre alternativ skulle vara att plantera ett glest bestånd med träd, och se till att 
området får en parkliknande karaktär. I Planprogram Ekhammars gård nämns ”Gröna dalen” 67 
gånger vilket ger ett intryck av en ”grön oas” men genomförs båda projekten Tibbleängen och 
Programområde Ekhammars gård då finns inget kvar av Gröna dalen söder om bussgatan. 
Områden är då hopbyggda. 

16.2 Planprogrammet Ekhammars gård är framtaget i första hand för att få maximal ekonomisk 
vinning för ägare av marken, genom att klämma in så många hus som möjligt i en känslig 
kulturmiljö och kalla det för att ”skapa en stadsmässighet” genom att längs Bygdegårdsvägen 
placera byggnader i direkt anslutning till gatan. (se sid 61 i Planprogram för Ekhammars gård) 
Befintlig bebyggelse i området är småhus typ fristående villor och absolut ingen stadsmässig 
miljö. 

16.3 Dessutom kräver vi som bor på östra sidan om Bygdegårdsvägen att samma avstånd minst 12 
meter från Bygdegårdsvägen som gäller för byggnation på östra sidan av vägen, också skall 
gälla för eventuell bebyggelse på den västra sidan. Höjdskillnader på upp till 5 meter mellan 
Bygdegårdsvägen östra sida och den västra sida, innebär att byggnader högre än en våning 
kommer att skugga befintliga byggnader och tomter på östra sida av Bygdegårdsvägen på 
eftermiddagen. 

16.4 Trots att Planprogram Ekhammars gård är ett 70 sidigt dokument har man helt valt att inte ta 
med hur man löser in och utfart till området.  Däremot bör Bygdegårdsvägen snarast möjligt få 
gång och cykelbana för att trygga barns skolväg.  

 

Kommentar 

16.1 Se kommentar 1.5 samt 11.1.  

16.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna. 
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16.3 Planavdelningen noterar synpunkterna. I det framtida planarbetet kommer ett mer omfattande 
underlag tas fram för att undersöka hur området skulle kunna utvecklas samt vilken påverkan 
den planerade bebyggelsen kan få på befintliga bostäder. 

16.4 Se kommentar 9.2. 

 

17 Fastighetsägare 13 och Fastighetsägare 14                                               inkom 2017-02-13 

Fastighet xxxx  

17.1 Trevligt med öppet hus där kommunen bjuder in alla för att tycka till innan förslag tas fram så         
att alla synpunkter beaktas i ett framtagande av ny detaljplan. Vi är inte emot en byggnation i 
området men vi är väldigt oroliga för att kommunen inte tar sitt ansvar för sitt byggande med 
hänsyn till det värdefulla grönområdet gröna dalen och det kulturhistoriska arvet som den här 
delen av Kungsängen utgör. Det här området är omnämnt under väldigt lång tid och i många 
sammanhang som Kungsängens kulturtriangel med klocktornet, hembygdsgården och 
Ekhammars gård. I kommunens underlagsmaterial har kulturtriangeln delats upp i 4 områden i 
syfte att ha olika typer av byggnation och anpassning. Det är helt orimligt då hela det tänkta 
området utgör ett enda område i den kulturhistoriska miljön. Alla hus ska vara låga för att passa 
in i nämnda kulturhistoriska miljö. Vi hoppas att kommunen inte bara använder vackra ord i 
materialet för att missleda oss invånare utan också i praktiken tänker bygga kulturhistoriskt med 
tidstypiska hus i utförande, form och placering. Detta med timmerhus som påminner om 
hembygdsgården och putshus som påminner om Ekhammars gård med tidstypiska detaljer som 
till exempel spröjsade fönster, snickarglädje och förlängd takfot. Vi opponerar oss starkt till att 
det ska vara någon högre bebyggelse. Det som passar in är fristående villor med max två 
våningar med tillhörande eget garage och bilplats. Bilar stående på gator, 
flerbilsparkeringsgarage eller parkeringsplatser hör inte hemma i en kulturhistorisk miljö. Det 
ska gälla alla områden, även område två.  

17.2 Södra gröna dalen riskerar att försvinna i och med byggandet får gröna dalen sig en riktig törn. 
Blir det verklighet att det byggs även på gröna dalen mot Tibbleängen 1:470 kommer gröna 
dalens södra del att upphöra helt. Bara en gångväg av asfalt kvar och det är inte mycket 
kulturhistoriskt bevarande i det. För att Gröna dalen inte ska sluta vid Hjortronvägen – se till att 
spara en minst 100 meter bred grönskande dal ända fram till Upplands-Bro gymnasiet. I 
materialet framstår Kyrkogården som en del av gröna dalen. Det är helt missvisande då det inte 
är en lekplats varken för barn eller rastning av hundar utan ska vara en helig plats. Skapa 
blommande och porlande park Dagvattnet ligger osynligt i rör idag, se gärna till att öppna upp 
så att det blir en trevlig plats med dammar och en porlande bäck. En planerad blommande 
stadspark för lek, rekreation och promenader i Gröna dalen mot Tibbleängen skulle nyttjas av 
många. Det är något som passar bättre in i området än det föreslagna bygget i Tibbleängen 
1:470. Vi önskar att kommunen tog chansen att bevara det unika område som Gröna dalen är. 
Låt den långsiktiga visionen med kommunen – ”en kommun som ger plats” ljuda och bli 
praktisk verklighet för ett grönområde genom samhället. Som inbjuder till rekreation och en 
säker hållbar miljö utan trafik och avgaser. Ett grönområde som är väl omhändertaget av en 
kommun som värdesätter kultur, parkmiljö, lekplatser och trafikfria områden. Alla möjligheter 
finns för att göra Gröna dalen till vacker och genuin plats – ett landmärke för kommunen - på 
riktigt.  

17.3 Trafik är en trygghets- och säkerhetsfråga. Trygghet som kommunen framfört på olika ställen i 
materialet är väldigt välkomnande. Det vi saknar är hur man tänker lösa trafiksituationen som 
uppstår. Vi är djupt oroade för risken att bussgatan öppnas för biltrafik. Stäng istället bussgatan, 
Hjortronvägen, för genomfartstrafik. Ett förslag är att dra om busstrafiken till Västra Rydsvägen 
runt IP så att fler får tillgång till bussen som bor i gamla Kungsängen. Då ökar också tryggheten 
för alla barn som passerar mellan förskola, grundskola, gymnasieskola och IP.  

 



14(18) 

 

 

Detaljplaneprogram för Ekhammars gård  Samrådsredogörelse del 1 

Kommentar 

17.1 Se tidigare kommentar 1.5. 

17.2 Att exploatera i anslutning till Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta grönytorna samt 
underhålla och utveckla dem. Kommunens samhällsbyggnadskontor har påbörjat ett arbete 
som handlar om att utveckla, förstärka och säkerställa Gröna dalen som fortsatt grönt 
rekreationsstråk för både människor, flora och fauna. Samhällsbyggnadskontoret arbetsgrupp 
som planerar utvecklingen av Gröna dalen har som intention att Gröna dalen skall utvecklas 
till ett grönt stråk med ännu högre rekreativa värden och större utbud av ekotjänster än idag. 

17.3 Se tidigare kommentar 9.2. 

 

Övriga remissinstanser 

18 Brandkåren Attunda                                                                           inkom 2017-01-17 

18.1 Räddningstjänstens insatstid överstiger 10 minuter till området. En lång insatstid medför en 
begränsad möjlighet att använda räddningstjänstens stegar som del av utrymningslösningen i 
byggnader. Det byggnadstekniska brandskyddet regleras i samband med byggprocessen, men 
den begränsade möjligheten anses vara lämplig att behandla i planhandlingarna. Detta för att 
minska risken för att den förbises. Se vidare Brandkåren Attundas vägledande dokument 
Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning, N-11798. 

 
18.2 Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt 

Vattens rekommendationer. Se Brandkåren Attundas riktlinjer Brandvattenförsörjning, BA N1-
5. Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och 
brandvattenförsörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att 
frågorna annars förbises i byggskedet. 

 
Kommentar 

18.1 Kommunens planavdelning noterar informationen och kommer i det fortsatta 
detaljplanearbetet ha med informationen som underlag för planläggningen. 

18.2  Programområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten- och 
avlopp. Under planläggningen kommer brandvatten och brandsäkerhet studeras närmare. 

 

19 E.ON Elnät Stockholm AB                                                                 inkom 2017-02-10  

19.1 E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande                                                                                                               
synpunkter. Inom programområdet har i dag E.ON Elnät endast enstaka anslutningar, till tänkt 
exploatering måste ett nytt kabelnät läggas ut, eventuellt kan nätstation också behöva placeras 
på lämpligplats. I övrigt inget att erinra. 

Kommentar 

19.1 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna inför ett kommande detaljplanearbete.   

 

20 E.ON Värme Sverige AB                                                                          inkom 2017-01-05 

20.1 E.ON Värme i Stockholm tittat gärna på vilka möjligheter det finns att ansluta området till 
fjärrvärme. 
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Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning noterar detta inför ett kommande detaljplanearbete.  

  

21 Norrvatten                                                                                                inkom 2017-02-13 

21.1 Precis utanför planområdets västra del har Norrvatten en huvudvattenledning i dimension 
DN500, se bild nedan. Ledningen är längre söderut anlagd år 1995 i materialet glasfiberarmerad 
plast och norrut är ledningen utförd i stål år 1967. Oavsett anläggningsår och material är 
ledningen inte dragsäker, dvs. den är känslig för yttre påverkan vilket kan behöva beaktas under 
anläggningsfasen om planen får laga kraft. 

Ledningen ingår i Norrvattens plan för utbyte och med de exploateringar som planeras i 
området vore samordning för att hitta ett bra läge för en huvudvattenledning önskvärt. 

Den föreslagna planen är lokaliserad inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren, gällande 
föreskrifter ska gälla. Norrvatten vill bli informerade om ändringar i förslaget sker. 

Kommentar 

21.1 Kommunens planavdelning noterar informationen gällande ledningarna. En fortsatt dialog 
kommer även fortsättningsvis vara nödvändig i och med planläggningen och den eventuella 
flytten av den befintliga ledningen. 

 

22 Skanova                                                                                           inkom 2017-01-09 

22.1 Skanova har markförlagd teleanläggning som försörjer byggnad inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

22.1 Kommunens planavdelning noterar önskemålet om bibehållen lokalisering av ledningen. 

  

23 Stockholms läns museum                                                                 inkom 2017-01-11 

23.1 Stockholms läns museum anser att detaljplaneprogrammet med tillhörande kulturmiljöutredning 
tydligt redogör för problematiken kring den komplexa kulturmiljön som området utgör. 
Kommunen visar också att man har ett ambitiöst förhållningssätt vad gäller anpassningen av 
tillkommande bebyggelse. Stockholms läns museum har inget att erinra.  

Kommentar 

23.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

  

24 Svenska kraftnät                                                                                     inkom 2017-02-09 

24.1     Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
    att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar 

24.1 Kommunens planavdelning noterar detta. 

  



16(18) 

 

 

Detaljplaneprogram för Ekhammars gård  Samrådsredogörelse del 1 

25 Svenska kyrkan                                                                                     inkom 2017-03-02 

25.1 Vi i Kungsängen-Västra Ryds församling har tagit del av kommunens detaljplaneprogram 
gällande Ekhammars gård liksom programområdena Tibbleängen och Korsängen (där det 
nuvarande boendet för de ensamkommande ungdomarna finns) som berör viktiga 
kulturhistoriska miljöer. En eventuell bebyggelse i alla dessa områden måste ske med hänsyn 
till kulturmiljön. Vi har tidigare betonat att en förtätning också måste ske på ett sätt så att den 
nuvarande landskaps- och kulturbilden inte äventyras. I den exempelbebyggelse som finns med 
i detaljplaneprogrammet är det mest tvåvåningshus vilket enligt oss måste vara en ”maxhöjd” 
för kommande husbyggen i ovannämnda områden. Ekhammars gård, Klockstapeln, Kyrkan, 
hembygdsgården och allén vid hembygdsgården måste alltjämt få sätta sin synliga prägel i 
kultur- och landskapsmiljön. I samband med vårt yttrande över planerna om Tibbleängen 
framförde vi behovet att se till kyrkogårdens framtida utvidgning. En bebyggelse på 
Ekhammars gård skulle innebära en begränsning av en eventuell utvidgning av kyrkogården i 
nordlig och sydostlig riktning.  

25.2 Kyrkorådet i Kungsängen-Västra Ryds församling önskar se en helhetssyn på planerna och att 
Upplands-Bro kommun gör ett omtag när det gällerplanerna för Ekhammars gård, Tibbleängen 
och del av Korsängen. Ett omtag skulle innebära möjligheten till ett samlat detaljplaneprogram 
för hela området, och då även inkludera framtida områden som avsätts för en utvidgning av 
kyrkogården. 

Detta är en central plats i Kungsängen med stort kulturhistoriskt värde och ytor för olika typer 
av grönområden för rekreation och biologisk mångfald. Det är en del av promenadstråk/ 
cykelvägar som binder samman Brunna, Tibble/Lillsjön och ”gamla” Kungsängen. Vi vill 
betona att förfarandet av en ny bebyggelse i detta område måste ske samlat. Vi vill gärna vara 
med och ”tycka till” om ev. framtida bebyggelse i dessa områden. 

Kommentar 

25.1 Se tidigare kommentarer 1.5, 8.1 samt 11.1. 

25.2 Kommunens planavdelning är medveten om att det finns ett stort behov av samordning mellan 
projekten i anslutning till Gröna dalens södra del. Samordning mellan dessa geografiskt täta 
områden är nödvändig för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att nyttja marken på 
ett effektivt sätt utifrån riktlinjerna som beskrivs i kommunens Översiktsplan.   

 

26 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting                                 inkom 2017-02-13 

26.1 Området som programmet omfattar ligger nära buss som matar till 
Kungsängens centrum och pendeltågstation. Gångavståndet är cirka 900 meter fågelvägen. 
Bussarna trafikerar Bygdegårdsvägen och Hjortronvägen och hållplatserna är belägna vid 
Ekhammars gård längs Bygdegårdsvägen. Vad gäller bullerstörningar från bussar är det oftast 
maximalnivåerna som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt 
lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t ex 
uppkomma vid korsningar och busshållplatser. Förutom motorljud från bussarna kan även externa 
högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka störningar till omgivningen. 
Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent 
buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum riktade mot busstrafikerade gator bör undvikas 
på grund av risk för störningar från busstrafiken. 

Kommentar 

26.1 Kommunens planavdelning tackar för rekommendationerna och kommer ta hänsyn till dessa i 
den fortsatta detaljplanehandläggningen.  
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Privatpersoner och övriga 
27 Privatperson 1                                                                                    inkom 2017-02-10 

27.1 Har i sak inga invändningar mot förslaget på Ekhammars gård. Dock anförs den problematiska 
trafiksituation som råder i området som stort. Misstänker att detta projekt sammantaget med 
projektet för Tibbleängen kommer resultera i att Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik 
för alla fordon. Som boende i området är bullret och ljuslyktorna från bilarna redan ett 
bekymmer idag för att ha en dräglig miljö. Anser att trafiksituationen måste ses över för tung 
trafik och även andra. Att fler bostäder skulle resultera i tätare busstrafik ses dock som 
positivt.     

Kommentar 

27.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkten.  

28 Privatperson 2                                                                         inkom 2017-02-06 

28.1   Vi bor på xxxx. Om ni bygger små friköpta enplans villor med garage bredvid huset. 
Ungefär som vårat hus 115kvm + garage. Och inte i någon samfällighet utan helt fritt. 
Så har vi inget alls emot att man bygger husen. Snarare tvärt om vi kanske själva köper ett hus 
där och flyttar in:) 

Kommentar 

28.1 I detaljplanearbetet kommer höjder och siktlinjer studeras ytterligare för att undersöka vilka 
höjder på nytillkommande bebyggelse som kan vara lämplig i förhållande till topografin på 
platsen. Kommunens planavdelning noterar önskemålen. 

29 Namninsamling                                                                                       inkom 2017-02-14 

29.1 Ca 30 signaturer har skrivit under en skrivelse med rubriken ”Stoppa bebyggelse i 
kulturtriangeln”. Skrivelsen är kortfattat och menar på att bebyggelse på platsen är olämplig och 
att den bör lämnas obebyggd. En GC-väg bör dock byggas längs med Bygdegårdsvägen. 

Kommentar 

29.1 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. Kommunens arbete med Gröna dalen 
kommer säkra och skapa trygga stråk genom hela Gröna dalen. Även en möjlig förbindelse 
från Ekhammars gård ner mot Mälaren kommer att ses över för att på så vis skapa en kontakt 
mellan Gröna dalen och sjön. Se även tidigare kommentar i 1.5. 

 

30 HSO Järfälla-Upplands Bro genom privatperson 3                     inkom 2017-02-03  

30.1 Sverige ska sedan 2009 följa FN:s Funktionshinderkonvention. Dess mål är ett samhälle 
tillgängligt för alla oberoende av funktionshinder. HSO (Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan) föreslår att alla detaljplaner ska innehålla en särskild punkt om tillgänglighet, 
vilka problem man uppmärksammat, hur man tänkt lösa dem, samt uppgift om att HSO 
tillfrågats. Detta förfarande har den 1/2-2017 diskuterats med samhällsbyggnadschef Mathias 
Rantanen. 

Kommentar 

30.1 Kommunens planavdelning noterar HSO:s skrivelse.   
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Resultat av samrådet 
Mindre revideringar har gjorts i programmet för att uppdatera programhandlingarna till de revideringar 
som skett i angränsande projekt i Tibbleängen och Korsängen. Inriktning och vision för Ekhammars 
gård ändras inte. 

 

 Hjortronvägen har öppnats för biltrafik in till bostadsområdet i Tibbleängen. 

 Antalet bostäder i Tibbleängen har minskats ned med cirka 100 stycken sedan samrådet. 

 Lagt in skrivelser för den planerade dagvattendammen i Gröna dalen. 

 Förtydligande om vikten av att bevara äldre, värdefulla träd inom programområdet. 

 

Framtida planeringsinriktningar 

 Anpassning av området till kulturmiljöutredningen (Sweco, 2016). 
 En ambitiös dagvattenhantering. 
 Bevara värdefulla naturinslag i området. 
 Verka för en fungerande trafiklösning för olika trafikslag i området. 
 Skapa ett samband mellan Gröna dalen och kringliggande bebyggelse. 

 

 

Underlagsmaterial 

 Kopior av inkomna yttranden under samrådet.  
 Sammanfattning av samrådsmötet med minnesanteckningar. 

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2018-03-20 av 

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson     

Planchef                                 Madeleine Nilsson              Johan Sjöstrand  

         Planarkitekt    Projektledare exploatering 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Tillväxtkontoret/PLEX 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2018-04-10 KS 18/0154  

Kommunstyrelsen 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för blomlådor på 

kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 1 500 kronor enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om 

hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i 

arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har 

riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018 

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har fått många önskemål från boende i kommunen 

att de vill själva vill placera ut blomlådor som farthinder på gatorna. 

Tekniska avdelning har därför gjort en undersökning och satt ihop en 

ansökningsblankett, byggbeskrivning, informationsbrev till boende samt 

riktlinjer för blomlådorna på kommunala gator. Ansökan kommer vara 

tidsbegränsad mellan 1 maj och 15 oktober och gäller endast under en säsong. 

Man måste göra en ny ansökan varje år. Det är tekniska avdelningen som 

kommer avgöra om tillståndet beviljas eller inte beroende på vart det är tänkt 

att placeras samt vilken typ av gata det gäller. Om blomlådorna inte är 

bortplockade innan den 15 oktober så kommer kommunen att omhänderta 

dessa samt ge vite för omhändertagandet på 1500 SEK (ett tusen fem hundra 

kronor). Vitesbeloppet faktureras till ansvarig för blomlådorna enligt kontrakt. 

Formella riktlinjer och byggbeskrivning för blomlådor på kommunala gator 

syftar till att bidra till god kvalitet i arbetet genom att arbetssättet och utseendet 

blir enhetliga och att rätt skyltning med reflexer med mera finns med i arbetet. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet och 

tillgänglighet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-10 KS 18/0154 

 
 

 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget om riktlinjer för blomlådor på 

kommunala gator inte strider mot barnperspektivet utifrån barnkonventionen. 

En väl genomtänkt hastighetsdämpande åtgärder ökar inte bara trafiksäkerheten, 

utan minimerar störningar såsom vägtrafikbuller och olyckor. Detta påverkar 

barns hälsa och livsmiljö  

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Avdelningschef 

 

Bilagor 

1. Ansökningsblankett – Blomlådor 

2. Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 

3. Byggbeskrivning för blomlådor 

4. Informationsbrev till boende på gatan 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (28)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-26 

 

 

§ 6 Riktlinjer för blomlådor på kommunala 
gator 

 Dnr TN 18/0046 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för 

blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 

1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

_______________ 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om 

hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i 

arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har 

riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för 

blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 

1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 



Ansökan om utplace r ing av blom l ådor som
hastighetsdämpande åtgärd

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se

Jag önskar placera ut blomlådor under tiden 1 maj – 15 oktober på
Gatuadress Bostadsområde Antalblomlådor

Ny sökande
Har under föregåendeår haft tillstånd för blo m lådor på ovanstående gatuadress

Namn Telefon bostaden

Gatuadress Mobiltelefon

Postnr, Ort E - post

Godkännande av närmaste grannar:
Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Vid beho v av fler rader, skriv på baksidan av blanketten.

Samråd med förening/samfällighet
Föreningens namn Ordförande underskrift

Underskrift av sökande
Datum Underskrift

Beslut
Tillstånd medges
Tillstånd medges EJ

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… ………… ……………………………………. ……………… ...

Datum Underskrift



Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se

Riktl in jer för bl oml ådor på gatan
Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka
hastigheten. På de flesta bostadsgatorna kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan 1 maj och
15 oktober . Det här är de riktlinjer som gäller ifal l du vill ha en blomlåda på din gata.

Blomlådan

• Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av dig/er. En ritning av blomlådan hittar du på
( Byggbeskrivning för blomlådor) .

• Blomlådorna ska ha reflexer på alla sidor. Det ska f innas skyltar på båda sido r , X2
markerningsskärm för hinder. Vägmärken a ska ha reflektion motsvarande ”högreflekterande”, vara
av normalstorlek och uppfylla krav enligt vägmärkesförordning SFS 2007:90.

• Blommorna i lådan ska skötas och underhållas så att blommorna hålls fräscha. L ådorna får inte
fyllas med något annat än blommor och jord. Växterna i lådan ska hållas på en nivå så att det är
möjligt att se eventuella barn på andra sidan.

• Tillståndstiden är endast mellan 1 maj och 15 oktober och gäller endast under en säsong. Du måste
göra en ny ansökan varje år.

Placering av lådan
• Lådan ska placeras minst 20 meter från en korsning och bilister måste ha minst 50 meter fri sikt.

• Blomlådorna får inte flyttas utan ska stå kvar där kommune n och ansvarig för blomlådorna kommit
överens om att de ska stå.

• !vståndet mellan blomlådorna ska vara ungefär 8 meter

I ansökan ska det finnas en ritning över tänkt placering av lådorna med relevanta mått utsatta.

Exempelritning på placering av blomlå dor:

Placering av två blomlådor :



Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Placering av tre blomlådor: 

 

Kontaktperson eller ansvarig  
• En person på den gata där blomlådorna placeras ska vara ansvarig för lådorna. Om du som 

kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person längs gatan som vi 

kan kontakta om det skulle uppstå något problem eller klagomål.  

• Du får bara placera ut blomlådor på den gata där du själv bor.  

• Ifall du måste sätta upp ett vägmärke så får du betala för det själv. För att sätta upp vägmärke krävs 

godkänt bygglov. 

Krav och skyldigheter  
• De boende som har blomlådorna utanför sin fastighet måste ge sitt medgivande.  

• Informationsbladet som du hittar (Informationsbrev till boende på gatan), ”Blomlådor för ökad 

trafiksäkerhet”, ska du dela ut till samtliga boende på gatan.  

• Du måste se till att det hålls rent kring blomlådorna där kommunens renhållningsmaskiner inte 

kommer åt.  

• För att inte begränsa framkomligheten så är det viktigt att inga bilar parkerar vid blomlådorna. 

Kommunens rättighet 
• Om blomlådorna missköts, är skadade eller inte uppfyller kraven har kommunen rätt att ta bort 

dessa. Ansvarig för blomlådorna ska först kontaktas av kommunen för att ha möjlighet att åtgärda 

felen eller själv ta bort blomlådorna. Åtgärdas inte felen inom två (2) veckor efter att felen påpekats 

av kommunen har kommunen rätt att plocka bort dessa.  

• Om blomlådorna inte är bortplockade innan den 15 oktober så kommer kommunen att 

omhänderta dessa samt ge vite för omhändertagandet på 1500 SEK (ett tusen fem hundra kronor). 

Vitesbeloppet faktureras till ansvarig för blomlådorna enligt kontrakt. 



Byggbeskrivning för blomlådor



    
Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 

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

Telefon: 08-581 690 00   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

 

Hej!  

Upplands-Bro kommun har beviljat en ansökan om att sätta ut blomlådor på din gata. Det 

innebär att det inom kort kommer stå blomlådor i gatan för att sänka bilarnas hastighet så att 

oskyddade trafikanter i ditt område känner sig tryggare.  

 

Ökad trafiksäkerhet  

Utplacering av blomlådor beviljas endast under sommarhalvåret, mellan 1 maj och 15 

oktober, för att öka trafiksäkerheten. Det finns inget krav på att alla längs gatan skall vara 

eniga. Det är bara de som har blomlådorna direkt utanför sin fastighet som måste ge sitt 

medgivande. Lådorna ska vara väl synliga och försedda med X2 markeringsskärm för hinder.  

Vägmärken ska ha reflektion motsvarande ”högreflekterande”, vara av normalstorlek och 

uppfylla krav enligt vägmärkesförordning SFS 2007:90. Inga andra varningar sätts upp.  

 

Tänk på hastigheten  

Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut i 

gatan. Låg hastighet är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka och 

för att minska de skador som uppkommer om en olycka är framme. Genom att sätta ut 

blomlådor är förhoppningen att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten.  

 

Kontaktperson  

Har du några frågor eller funderingar så kan du höra av dig till den person som ansvarar för 

blomlådorna i ditt område.  

 

Kontaktperson 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

…………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktuppgifter 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0136  

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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Revidering av reglemente för Bygg- och 
miljönämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Bygg- och 
miljönämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att 
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det 
nya regelverket föreslås en revidering av Bygg- och miljönämndens reglemente. 
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och 
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i 
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse KS 18/0136 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att 
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0136 

 
 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett skriftligt 
avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 
där annan nämnd än Bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig. 
Genom att reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommun-
styrelsen som för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för 
en nämnd då personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommun-
styrelsen. 

 
Nuvarande lydelse reglemente för Bygg- och miljönämnden: 

 
Registeransvar  
 

§ 2 Bygg- och miljönämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 
personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 
 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 2 Bygg- och miljönämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0136 

 
 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
• Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Rosik Ekroth 

Kommunjurist 

Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0139  

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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Revidering av reglemente för Tekniska 
nämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Tekniska 

nämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 

av det nya regelverket föreslås en revidering av Tekniska nämndens 

reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens 

regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom 

nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse KS 18/0139 från den 6 april 2018 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 

bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 

ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 

behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-

låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 

med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0139 

 
 

 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-

giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 

räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 

anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 

skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 

självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 

personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 

kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-

ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 

där annan nämnd än Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig. Genom att 

reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommun-styrelsen som 

för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då 

personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommun-styrelsen. 

 

Nuvarande lydelse reglemente för Tekniska nämnden: 

 

Registeransvar  
 

§ 3 Tekniska nämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 

personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 

 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Tekniska nämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 

kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 

instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 

personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 

personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 

den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0139 

 
 

 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 

livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Rosik Ekroth 

Kommunjurist 

Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0141  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för Valnämnden med 
anledning av dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 

Valnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 

av det nya regelverket föreslås en revidering av Valnämndens reglemente. 

Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och 

terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i 

system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse KS 18/0141 från den 6 april 2018 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 

bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 

ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 

behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-

låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 

med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-

giftsansvarige. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0141 

 
 

 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 

räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 

anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 

skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 

självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 

personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 

kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-

ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 

där annan nämnd än Valnämnden är personuppgiftsansvarig. Genom att reglera 

personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen som för 

övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då 

personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 

Nuvarande lydelse reglemente för Valnämnden: 

 
Registeransvar  
 

§ 2 Valnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 

personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 

 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 2 Valnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 

kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 

instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 

personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 

personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 

den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0141 

 
 

 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 

livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0135  

Kommunfullmäktige 
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Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 
med anledning av dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kommun-
styrelsens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att 
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det 
nya regelverket föreslås en revidering av Kommunstyrelsens reglemente. Syftet 
är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och terminologi 
och för att tydliggöra Kommunstyrelsens personuppgiftsansvar för uppgifter 
som behandlas i kommunövergripande system.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse KS 18/0135 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att ytter-
ligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 
behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2018-04-06 KS 18/0135 

 
 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett skriftligt 
avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka det är lämpligt att Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig. Detta ska framgå av reglementet. Genom att reglera 
personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen som för övriga 
nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då person-
uppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 
Nuvarande lydelse, reglemente för Kommunstyrelsen: 

Uppgifter enligt speciallagstiftning  

§ 6 Kommunstyrelsen ska dessutom svara för följande uppgifter enligt övrig 
speciallagstiftning:  

1. uppgifter som arbetslöshetsnämnd  

2. uppgifter enligt kapitel 3-7, plan- och bygglagen om översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering  

3. uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av kommunen.  

4. uppgifter som krisledningsnämnd och övriga uppgifter enligt lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid höjd beredskap  

5. åtgärder som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen  

6. uppgifter som arkivmyndighet (närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente)  

7. registeransvar enligt personuppgiftslagen för register som styrelsen för i sin 
verksamhet och förfogar över  

8. kommunens anslagstavla 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 

Uppgifter enligt speciallagstiftning § 6 Kommunstyrelsen ska dessutom svara 
för följande uppgifter enligt övrig speciallagstiftning:  
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1. uppgifter som arbetslöshetsnämnd  

2. uppgifter enligt kapitel 3-7, plan- och bygglagen om översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering  

3. uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av kommunen.  

4. uppgifter som krisledningsnämnd och övriga uppgifter enligt lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid höjd beredskap  

5. åtgärder som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen  

6. uppgifter som arkivmyndighet (närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente)  

7. personuppgiftsansvar och registeransvar enligt dataskyddsförordningen för 
register som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över samt för de 
kommungemensamma system som används inom bl.a. personaladministration, 
ekonomi, IT, telefoni, information, krisledning samt dokument- och 
ärendehantering. 

8. kommunens anslagstavla 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2018-04-06 KS 18/0135 

 
 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
• Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samhällsbyggnadschef, 

kommunjurist 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Rosik Ekroth 

Kommunjurist 

Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0137  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kultur- och 

fritidsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 

av det nya regelverket föreslås en revidering av Kultur- och fritidsnämndens 

reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens 

regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom 

nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse KS 18/0137 från den 6 april 2018 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 

bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 

ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 

behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-

låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 

med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0137 

 
 

 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-

giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 

räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 

anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 

skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 

självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 

personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 

kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-

ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 

där annan nämnd än Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. 

Genom att reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommun-

styrelsen som för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter 

för en nämnd då personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommun-

styrelsen. 

Nuvarande lydelse reglemente för Kultur- och fritidsnämnden: 

 

Registeransvar  
 

§ 3 Kultur- och fritidsnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för 

de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 

 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Kultur- och fritidsnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 

kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 

instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 

personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 

personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 

den personuppgiftsansvariga nämnden. 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0137 

 
 

 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 

livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Rosik Ekroth 

Kommunjurist 

Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0138  

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 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Revidering av reglemente för Socialnämnden 
med anledning av dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Social-

nämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 

av det nya regelverket föreslås en revidering av Socialnämndens reglemente. 

Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och 

terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i 

system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse KS 18/0138 från den 6 april 2018 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 

bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 

ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 

behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-

låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 

med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-

giftsansvarige. 
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Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 

räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 

anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 

skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 

självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 

personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 

kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-

ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 

där annan nämnd än Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Genom att 

reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen som 

för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då 

personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 

Nuvarande lydelse reglemente för Socialnämnden: 

 

Registeransvar  
 

§ 3 Socialnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 

personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 

 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Socialnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 

kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 

instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 

personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 

personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 

den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
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Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 

livsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Rosik Ekroth 

Kommunjurist 

Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0140  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för 
Utbildningsnämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 

Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 

av det nya regelverket föreslås en revidering av Utbildningsnämndens 

reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens 

regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom 

nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse KS 18/0140 från den 6 april 2018 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 

ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 

bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 

ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 

behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-

låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 

med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 
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behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-

giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 

räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 

anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 

skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 

självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 

personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 

kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-

ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 

där annan nämnd än Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Genom 

att reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen 

som för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en 

nämnd då personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 

Nuvarande lydelse reglemente för Utbildningsnämnden: 

 
Registeransvar  
 

§ 3 Utbildningsnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 

personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 

 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Utbildningsnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 

kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 

instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 

personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 

personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 

den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 

dataskyddsförordningen träder i kraft. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
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Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 

livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
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Roger Sundholm 

Ekonomichef 

Ekonomistaben 

   

Roger.Sundholm@upplands-bro.se 

2018-04-03 KS 18/0129  

Kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2017 för Brandkåren Attunda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 

Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat 

Kommunalförbundets verksamhet under 2017 och överlämnat sin 

revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år 

2016 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2016.  

Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen 

och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Årsredovisning 2017 för Brandkåren Attunda 

2. Revisionsberättelse 2017 för Brandkåren Attunda 

Beslut sänds till 

 Brandkåren Attunda 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-04-17 KS 18/0168  

Kommunfullmäktige 
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Revisionsberättelse 2017  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter 

under år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed i kommunal verksamhet.   

Beslutsunderlag 

 Revisionsberättelse 2017 

 Revisionernas redogörelse för verksamhetsåret 2017 

 Sakkunniga revisionernas granskningsrapport årsredovisning 2017 

Barnperspektiv 

Beslutet är utformat med hänsyn till barnperspektivet. 

Bilagor 

1. Revisionsberättelse 2017 

2. Revisionernas redogörelse för verksamhetsåret 2017 

3. Sakkunniga revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2017  

Beslut sänds till 

 Revisorerna  
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Roger Sundholm 

Ekonomichef 

Ekonomistaben 

   

Roger.Sundholm@upplands-bro.se 

2018-04-04 KS 18/0022  

Kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2017 för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2017 godkänns 

2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 12 mnkr 

3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018 enligt 

nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en 

sammanställd redovisning tagits fram. 

Kommunledningskontoret har den 4 april 2018 i förslag till årsredovisning 

2017 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut 

som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning, 

personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats 

med iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett resultat på 44,1 mnkr.  

Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 12 mnkr. 

Balanskravsresultatet är 34,1 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att 

kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. 

Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning 2017 i stort sett har infriats. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 april 2018. 

 Årsredovisning 2017. 

Ärendet 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive sammanställd 

redovisning utarbetats. 

Kommunledningskontoret har förslag till årsredovisning 2017 sammanfattat 

verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut som omfattar bland 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-04 KS 18/0022 

 
 

annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 
personalredovisning samt miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats 

med iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett resultat på 44,1 mnkr för 2017. Kommunen 

budgeterade med ett resultat på -1,6 mnkr genom att Kommunfullmäktige 

beslutade att använda 4,6 mnkr av tidigare avsatta medel i kommunens sociala 

investeringsfond under 2017. Årets resultat är därmed 45,7 mnkr bättre än 

budgeterat. 

Balanskravsresultatet är 34,1 mnkr. Det innebär att kommunen uppfyller 

Kommunallagens krav på balans i ekonomin. 3 mnkr av budgeterade 4,6 mnkr 

har använts ur den sociala investeringsfonden. Kommunledningskontoret 

föreslår att 12 mnkr ur årets resultat 2017 avsätts till sociala 

investeringsfonden. Det gör att avsatta medel till den sociala 

investeringsfonden uppgår till 24,3 mnkr vid årets slut. 

Kommunen har inte använt några medel från resultatutjämningsreserven vilket 

gör att reserven vid årets slut uppgår till 73,7 mkr. 

Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning 2017 i stort sett har infriats. 

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten 2017 ekonomiska mål för det 

gångna räkenskapsåret. 

I årsredovisningen görs en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk 

hushållning har uppnåtts. En samlad bild lämnas av hur väl verksamheten 

uppnått Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi, personal och 

verksamhet. Merparten av nämndernas mål och uppdrag har uppnåtts eller är 

pågående. Av 130 redovisade mål är 89 grönmarkerade (uppnått) och 36 

gulmarkerade (delvis uppfyllt) och 5 rödmarkerade (ej uppfyllt). Mot bakgrund 

av detta är bedömningen att måluppfyllelsen är god, 68 % är grönmarkerade, 

28 % är gulmarkerade och 4 % är rödmarkerade. Bedömningen är mot 

bakgrund av detta att verksamheten uppfyller kraven på god ekonomi. Det 

finns ett fortsatt utvecklingsbehov vad gäller antal mål, målformuleringar och 

hur och med vilka indikatorer måluppfyllelsen ska mätas. 

I den sammanställda redovisningen för Upplands-Bro kommun, där förutom 

kommunen också koncernen med Upplands-Bro Kommunföretag AB som 

moderbolag och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-

Brohus som dotterbolag ingår samt det delägda bolaget Österhöjdens Garage 

AB, redovisas ett resultat på 51,9 mnkr. 

Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen för 2017 godkänns. 

Barnperspektiv 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 
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Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Årsredovisning 2017 

Beslut sänds till 

 Kommunrevisionen 

 Samtliga nämnder 
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I N L E D N I N G

mycket händelserikt år. Ordning och 
reda i ekonomin är en förutsättning för 
Upplands-Bros utveckling och tillväxt.

Genom hög tillväxt och god ordning 
har Upplands-Bro kommun en stabil 
ekonomi. Grunden är att sköta medbor-
garnas medel smart och effektivt. Under 
2017 har kommunen uppfyllt lagens krav 
på budget i balans. Merparten av nämn-
dernas mål och uppdrag har uppnåtts el-
ler är pågående. Mot bakgrund av detta 
är bedömningen att måluppfyllelsen är 
god. Målformulering och hur och med 
vilka indikatorer måluppfyllelsen ska 
mätas är ett ständigt utvecklingsarbete.

Bokslutet för 2017 visar på en stabil 
ekonomi med ett positivt resultat på 44,1 
mnkr. En stor del av detta beror på mark- 
intäkter kopplat till expansionen. Pengar 
som ska användas till att bygga nya för-
skolor, skolor och omsorgsboenden.

Upplands-Bro är en kommun i stark 
tillväxt och en plats för utveckling och 
framtidstro!

Kommunens inriktningsmål om Framti-
da tillväxt, Kvalitativ välfärd, Miljö och 
Klimat samt Demokrati, öppenhet och 
trygghet ligger fast och pekar ut den 
fortsatta politiska inriktningen för kom-
munen.

Kommunens läge i en stark tillväxtre-
gion och vår egen dragningskraft ger 
goda förutsättningar för en starkt positiv 
tillväxt i kommunen. Grunden för den 
styrande koalitionens (S, Mp, Kd och C) 
politik är en stabil majoritet i Upp-
lands-Bro kommun för att fortsätta driva 
utvecklingen

När vi nu ska sammanfatta vad 2017 
har inneburit för Upplands-Bro kommun 
kan jag konstatera att det har varit ett 
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un Under 2017 ökade befolkningen i Upp-
lands-Bro kommun med 859 invånare.  
Det innebär en befolkningsökning på  
3,2 %. Den 31 december 2017 hade kom-
munen 27 614 invånare, startbesked be-
viljades för 383 nya bostäder under året 
och antagna detaljplaner 2017 möjliggör 
3 000 nya bostäder i kommunen.

Vi bygger för att både gamla och nya 
Upplands-Brobor ska kunna hitta en bo-
stad. Men ett växande Upplands-Bro är 
så mycket mer än bostäder. Expansionen 
handlar om att öka livskvaliteten och 
låta hela kommunen utvecklas. För att 
skapa en levande kommun där folk trivs 
krävs mötesplatser och grönområden, 
skolor och förskolor, kulturbyggnader 
och idrottsanläggningar. Det behövs ar-
betsplatser och service, butiker och res-
tauranger. Kort sagt, plats för människor 
och liv mellan husen.

Kommunens näringslivsklimat är fort-
satt gott, glädjande kan vi konstatera att 
2017 års NKI mätning, Nöjd-kund-in-
dex, visar att kommunen var näst bäst i 
länet på service till företagen.

Näringslivet i kommunen har en 
mycket god konkurrenskraft, tillväxt i 
förädlingsvärde och tillväxt i anställda 
och antal företag. Hundratals nya arbets-
tillfällen har tillkommit under senaste 
året, främst i Brunna park.

När vi nu blickar framåt vill jag sär-
skilt lyfta trygghetsfrågorna, skolan och 
jobben. Tillsammans med föreningslivet, 
företag och eldsjälar arbetar vi för ökad 
trygghet i Upplands-Bro kommun.

Kommunen har också tillsammans 
med polisen tagit fram ett medborgarlöf-
te med fokus på brottsförebyggande in-
satser samt ökad närvaro på gator och 
torg. Under det kommande året utvidgas 
trygghetssatsningarna med bland annat 
föreningsdriven nattvandring och Bro-
byggare.

Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.
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Fem år i sammandrag

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013

Folkmängd 31 december 27 614 26 755 25 789 25 287 24 703
Folkmängd 1 november 27 447  26 605  25 691 25 258 24 595

UTDEBITERING     

Kommunalskatt, kr 19,60  19,60  19,58 19,58 19,58
Landstingsskatt, kr 12,08  12,08  12,10 12,10 12,10

RESULTAT     

Resultat, mnkr 44,1  33,5  3 -1,9 32,5
Resultat kr per invånare 1 597  1 253  115 -77 1 316
Verksamhetens nettokostnad, mnkr 1 385,8  1 288,0  1 224,7 1 133,3 1 040,1
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning 97,1 %  97,8 %  99,9 % 100,4% 97,0 %
Verksamhetens nettokostnad kr per invånare 50 185  48 142  47490 44 816 42 104

BALANS     

Balansomslutning, mnkr 1 356  1 452  1 407 1 353 1 355
Eget kapital, mnkr  735  691  658 655 657
Eget kapital kr per invånare 26 616  25 831  25 498 25 887 26 578
Soliditet[1] 54,2 %  47,6%  46,8% 48,4% 48,4 %
Tillgångar kr per invånare 49 100  54 284  54 540 53 501 54 862
Anläggningstillgångar kr per invånare 38 859  41 214  40 667 40 118 41 196
Nettoinvestering mnkr[2] 157  98  70 56 171
Nettolåneskuld av anläggningstillgångar[3] 7 % 7 % 7 % 7% 7 %
Borgens- och ansvarsåtaganden kr per invånare 66 894  71 424  72 781 75 640 74 695

PERSONAL     

Antal tillsvidareanställda 1 588  1 528  1 426 1 358 1 353
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 1 517  1 461  1 352 1 282 1 272

KOMMUNKONCERNEN     

Årets resultat, mnkr 51,9  55,6  27,7 24,2 45,5
Eget kapital, mnkr 870  818  762 741 711
Soliditet 25,1 %  26,7 %  26,3% 26,2% 26,6 %

[1] Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar.

[2] Nettoinvestering är kommunens totala investeringar i anläggningstillgångar.

[3] Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommun-
fastigheter AB. Eventuell utnyttjad checkkredit ingår.
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SÅ HÄR FICK KOMMUNEN SINA PENGAR:

Verksamhet

Skolväsendet för barn och ungdom 25,60 kr
Vård och omsorg 22,50 kr
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 17,90 kr
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen m.m. 9,26 kr
Individ- och familjeomsorg 7,62 kr
Gemensam administration, övrig verksamhet 4,21 kr
Infrastruktur, näringsliv, gator, parker m.m. 3,89 kr
Fritid 3,41 kr
Kultur 2,27 kr
Politisk verksamhet 1,46 kr
Räddningstjänst 1,39 kr
Miljö och hälsoskydd 0,50 kr
 100,00 kr

Så användes skattepengarna för året

Skattesats

Mandatfördelning

HUNDRA KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN FÖRDELADES SÅ HÄR: 

Upplands-Bro kommuns skattesats är 
oförändrad jämfört med 2016 och uppgår 
till 19:60. Tillsammans med landstings-
skatten uppgår den totala skatten för 
2017 till oförändrade 31:68.

För att veta enligt vilken skattetabell 

I valet 2014 gav valresultatet i Upp-
lands-Bro det röd-gröna blocket 19 man-
dat, Alliansen 18 och Sverigedemokra-
terna fyra mandat. Därmed �ck inget 
block egen majoritet. S, MP, KD och C 
träffade därför en överenskommelse om 
att bilda koalition för en stabil majoritet i 
Upplands-Bro kommun.

Kommunmedborgarna ger Kommun-
fullmäktige mandat att utforma den 
kommunala verksamheten genom valet. 
Fullmäktige har politiskt och ekono-
miskt ansvar för all verksamhet och ger 

2017 2016
Kommunalskatt  19:60  19:60 

Landstingsskatt  12:08  12:08 

Summa skattesats 31 :68 31 :68

Begravningsavgift 0 :25

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 2011- 2014
Moderaterna 10 13

Liberalerna   4 4

Kristdemokraterna   2   3

Centerpartiet   2   1

Socialdemokraterna 14 13

Miljöpartiet   3 3

Vänsterpartiet   2 2

Sverigedemokraterna   4 2

Totalt 41 41

I N L E D N I N G

som skatt dras på inkomsten får begrav-
ningsavgift och eventuell kyrkoavgift 
eller avgift till trossamfund läggas till.

Begravningsavgiften betalas av alla 
invånare i kommunen och är från 2017 
samma oavsett församling.

styrelser och nämnder i uppdrag att an-
svara för att de olika verksamheterna 

blir utförda enligt den inriktning och det 
uppdrag som fastställts.
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Enligt Kommunallagen ska kommuner 
och landsting fastställa �nansiella mål 
och riktlinjer för verksamheten med be-
tydelse för god ekonomisk hushållning. 
De verksamhetsanknutna målen och de 
�nansiella målen ska följas upp och ut-
värderas i årsredovisningens förvalt-
ningsberättelse.

Kommunfullmäktige har antagit �-
nansiella och verksamhetsanknutna mål. 
Uppföljningen av de �nansiella målen 
redovisas i avsnittet ”god ekonomisk 
hushållning” och uppföljningen av övri-
ga mål i målredovisningen.

Kommunkoncernen omfattar Upp-
lands-Bro kommun med dess nämnder 
samt företag som kommunen på grund 
av andelsinnehav har ett bestämmande 
eller ett väsentligt in��tande över. Huvud- 
regeln är att den sammanställda redovis-
ningen omfattar bolag där kommunen 
har en ägarandel på minst 20 procent. I 
kommunkoncernen ingår det helägda 
moderbolaget Upplands-Bro Kommun-
företag AB med de helägda dotterbola-
gen Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB och AB Upplands-Brohus. Kommu-
nen har också en ägarandel på 51 procent 
i bolaget Österhöjdens Garage AB. 
Dessa bolag ingår i den sammanställda 
redovisningen.

Kommunens andel i räddningstjänst-
förbundet Brandkåren Attunda är 10,4 
procent. Kommunen har dessutom mindre 
engagemang som i likhet med Rädd-
ningstjänstförbundet Attunda inte ingår 
i den sammanställda redovisningen:  
Mälardalens Intressenter (MIAB), AB 
Vårljus (25 kommuner äger bolaget till-
sammans), Inera AB (ägs av SKL Före-
tag AB, landsting, regioner och �ertalet 
kommuner inklusive Upplands-Bro), 

Organisationsöversikt

Kommuninvest ekonomisk förening (ca 
280 medlemmar), Käppalaförbundet (12 
kommuner äger förbundet tillsammans) 

samt Kommunalförbundet Norrvatten 
(14 kommuner äger förbundet tillsam-
mans).
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Omvärld och förutsättningar

Siffror som presenteras i parentes avser 
föregående år, d v s 2016.

Samhällsekonomisk utveckling
Sverige och världen be�nner sig i hög-
konjunktur. BNP-tillväxten för Sverige 
slutade på 2,4 procent för 2017. Det var en 
minskning jämfört med året innan då för-
ändringen på helårsbasis blev 3,3 procent. 
Den offentliga konsumtionen bidrog med 
0,4 procentenheter till BNP-tillväxten 
2017. Kommunernas och landstingens 
konsumtion ökade med 1,2 procent medan 
staten minskade med 1,8 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin 
ökade med 2,3 procent och antalet arbe-
tade timmar ökade med 1,2 procent. I 
näringslivet ökade antalet arbetade tim-
mar med 1,0 procent medan det i offent-
liga myndigheter ökade med 1,8 procent. 
Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade 
med 1,9 procent.
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Befolkningsutveckling 
Upplands-Bro kommun fortsätter att 
växa snabbt även om ökningstakten av-
stannat något. Under 2017 ökade befolk-
ningen med 859 (966) invånare till 27 614 
(26 755) personer. Det innebär en befolk-
ningsökning på 3,2 % (3,7 %) från före-

gående år. På 10 år har befolkningen 
ökat med 5 393 invånare, eller 24 %. Att 
kommunen ökar i befolkning innebär 
ökade skatteintäkter men samtidigt ökar 
behoven och därmed också kraven på 
kommunens verksamheter.

Befolkningsförändringar
Befolkningsökningen på 859 personer ut-
görs av ett födelseöverskott på 147 perso-
ner och ett positivt��ttningsnetto på 712 
personer. Födelseöverskottet ligger på en 
relativt konstant nivå. Flyttningsnettot 
för 2017 går ned något jämfört med de 
två tidigare åren. Den största in��ttning-
en till kommunen sker från övriga kom-
muner i Stockholms län. Flyttningsnettot 
från utlandet är 289 personer.
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Befolkningens åldersfördelning
Störst andel av Upplands-Bros folk-
mängd��nns i åldersintervallet 19–64 år, 
vilket utgör 58,4 procent av totala be-
folkningen. Skolbarnen 6–18 år har ökat 
med 5,4 procent medan förskolebarnen 
1–5 år ökat 1,5 procent. Störst ökning 
procentuellt sker i åldersintervallet 75–
84 år med 8,5 procent. Medelåldern är 
38,4 år i kommunen jämfört med länets 
39,2 år och rikets medelålder på 41,2.

2016 2017

0–5 2 318 2 353

6–11 2 225 2 32 2339

12–15 1 345 1 404

16–18 880 950

19–64 15 675 16 144

65–74 2 764 2 773

75–84 1 165 1 264

85- 383 387

26 755 27 614

God ekonomisk hushållning

Begreppet god ekonomisk hushållning 
har både ett �nansiellt och ett verksam-
hetsmässigt perspektiv. God ekonomisk 
hushållning ur ett �nansiellt perspektiv 
innebär bland annat att varje generation 
ska bära sina kostnader för den service de 
konsumerar. God ekonomisk hushållning 
ställer krav på ett ekonomiskt resultat 
som långsiktigt både säkerställer skyddet 
av kommunens tillgångar och kommu-
nens åtaganden mot invånare, anställda 
och leverantörer. Reinvesteringar bör på 
lång sikt göras utan �nansiering med nya 
lån. Resultatnivån för att uppnå en god 
ekonomi i en kommun varierar beroende 
på kommunens befolkningsutveckling, 
behovet av investeringar med mera. 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i 
samband med beslut om budget ekono-
miska mål för kommunen.

Bedömningen är att de ekonomiska 
målen i stort sett är uppfyllda. God eko-
nomisk hushållning ur ett verksamhets-
mässigt perspektiv tar sikte på kommu-
nens förmåga att bedriva sin verksamhet 
på ett kostnadseffektivt och ändamåls- 
enligt sätt. För att skapa förutsättningar 
för en god ekonomisk hushållning måste 
det finnas ett klart samband mellan  
resursåtgång, prestationer, resultat och 
effekter. För att åstadkomma detta sam-
band krävs bland annat en utvecklad 
planering med framförhållning och 

handlingsberedskap, tydliga och mätbara 
mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om  
avvikelser gentemot uppställda mål.  
Utöver ekonomiska mål beslutar Kom-
munfullmäktige om mål och uppdrag till 
Kommunstyrelsen och nämnderna i 
samband med budget. I årsredovisningen 
2017 redovisas måluppföljningen för 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och en översikt över nämndernas 
måluppfyllelse under avsnittet Målredo-
visning.

En viktig förutsättning för god ekono-
misk hushållning är att det �nns balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. 
Verksamhetens nettokostnader bör därför 
inte öka i snabbare takt än skatteintäkter 
och bidrag. Under 2017 ökade nettokost-
naderna (exklusive exploateringsintäkter, 
reavinster med mera) med 7,6 % (5,2 %). 
Detta kan jämföras med ökningen av 
skatteintäkterna och de generella statsbi-
dragen som ökade med 8,4 % (7,4 %).

I jun��ck ungdomar i Bro diplom för trygghetsarbete.

FO
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En kommun med god ekonomi och upp-
följning.

Kommentar
Kommunen har en ekonomi i balans, varje verk-
samhet håller sin budget varje år. Uppföljning av 
ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, 
utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan 
nämnderna får justeringar ske av redovisningstek-
niska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma 
om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur 
ett �nansiellt perspektiv och ett verksamhetsmäs-
sigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktu-
ella, logiska samt anpassas så att de står i relation 
till de åtgärder som ska utföras.

Kommunens taxor och avgifter ses löpande 
över och några är också knutna till olika kostnads-
index eller prisbasbeloppets utveckling som följer 
den allmänna prisutvecklingen i landet.

Utifrån den styrmodell som �nns i kommunen 
sker uppföljning av nämnders och styrelsers eko-
nomi och många av nämnderna har också uppfölj-
ning månatligen av ekonomin.

Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden 
uppgå till 2 % av verksamhetens netto-
kostnader. I lågkonjunktur eller period av 
�nansiell	 oro	 kan	 reserverade	 medel	 ur	
resultatutjämningsreserven, som kommu-
nen tidigare avsatt, användas för att 
utjämna konsekvenserna av minskade 
intäkter över en konjunkturcykel.

Kommentar
Årets resultat visar på en överskottsnivå på 3,2 
procent. De senaste fem årens resultat motsvarar 
1,8 % i överskottsnivå.

Vid överskott kan högsta möjliga belopp 
reserveras till kommuns resultatutjäm-
ningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp 
till 30 % av tidigare reserverade medel 
användas under ett enskilt budgetår.

Kommentar
Kommunen har inte för avsikt att använda något 
ur resultatutjämningsreserven under 2017. 
Reserven uppgår till 73,7 mnkr.

Kommunens skattesats ska vara oför-
ändrad.

Kommentar
Skattesatsen är oförändrad 2017.

Kommunens ersättningsinvesteringar ska 
�nansieras	med	egna	medel.	Endast	nyin-
vesteringar	får	�nansieras	med	lån.

Kommentar
Kommunen har �nansierat sina investeringar med 
egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen 
under perioden.

Be�ntliga	lån	som	kommunen	har	omsätts	
under planperioden.

Kommentar
I augusti 2017 löstes det lån på 220 mnkr som 
tidigare vidarefakturerats till Upplands-Bro Kom-
munfastigheter AB och bolaget har lånat upp mot-
svarande mot kommunal borgen. Kommunen har 
därefter lån på 75 mnkr varav ett lån på 20 mnkr 
löper med rörlig 3-månaders ränta 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 långsik-
tig brukbarhet, minskad miljöbelastning, 
bibehållen funktion och bibehållet värde 
under anläggningarnas livslängd.

Kommentar
Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har 
fortsatt att växa under 2017 och för perioden har 
befolkningen ökat med 599 personer. Kommu-
nens anläggningar underhålls för att bibehålla 
anläggningarnas livslängd. En stor underhålls-
satsning pågår fortfarande av kommunala skol-
byggnader.

Målen inom nämndernas verksamhet 
anger vad som ska uppnås inom givna 
ekonomiska ramar. Verksamheterna ska 
hålla sin budget och drivas inom de eko-
nomiska ramarna som beslutats, kvalita-
tivt, effektivt och med stor kostnadsmed-
vetenhet.

Kommentar
Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott 
jämfört med budget på 4,4 mnkr exklusive försälj-
ning av tomträtter, exploateringsintäkter och 
social investeringsfond.

Av verksamheterna redovisar utbildningsnämn-
den ett underskott på 10,9 mnkr och socialnämn-
den ett underskott på 5,2 mnkr. Ekonomiskt 
bistånd redovisar ett underskott på 1 mnkr.

Målredovisningen för helåret 2017 visar på en 
god måluppfyllelse där mål i huvudsak antingen är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda.

MÅL - GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
övergripande mål

Kommunallagens balanskrav
Balanskravet innebär att kommunens in-
täkter ska överstiga kostnaderna varje 
enskilt år. Ett underskott mot balanskravet 
ska återställas inom de tre kommande 
budgetåren. Enligt regelverket ska realisa- 
tionsvinster som inte utgör en del av  
den löpande verksamheten avräknas mot 
balanskravet. För 2017 har kommunen 
redovisat 1 077 tkr i realisationsvinster 
vid försäljning av anläggningstillgångar. 
Kommunen har inte några underskott att 
täcka från tidigare år.

Kommunen har uppfyllt lagens krav 
på balans. Årets balanskravsresultat är 
34 073 tkr efter tillskjutna medel från 
kommunens sociala investeringsfond 
med 3 026 tkr och en avsättning till  
fonden på 12 000 tkr. Kommunen har  
redovisat positiva balanskravsresultat  
för 2013–2017 (2014 var balanskravs- 
resultatet 0).

Kommunen har infört RUR som möj-
liggör att reservera överskott för att ut-
jämna intäkter över en konjunkturcykel. 
Inga medel har använts under 2017. Vid 
årets slut uppgår RUR till 73,7 miljoner 
kronor.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Balanskravsutredning 2017 2016 2015 2014 2013
Resultat enligt resultaträkningen 44 124 33 534 2 971 -1 947 32 499

Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -1 077 -614 -2 024 -3 209 -875

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 43 047 32 921 947 -5 156 31 624
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) -10 806

Användning av medel från resultatutjämningsreserv(RUR) 5 156

Uttag från sociala investeringsfonden 3 026 2 637 2 043

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

Balanskravsresultat 34 073 25 558 2 990 - 10 818
Ackumulerad resultatutjämningsreserv 73 690 73 690 73 690 73 690 78 846

Ackumulerad social investeringsfond 24 294 15 320 7 957 10 000 10 000

Resultatutjämningsreserv
Upplands-Bro kommun följer SKL:s 
vägledning över hur man avgör om RUR 
får disponeras. Den utgår från att jämfö-
ra utvecklingen av det årliga underlig-
gande skatteunderlaget för riket med den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får 
reserven användas om det årliga värdet 

väntas understiga det tioåriga genom-
snittet. Inga medel har budgeterats eller 
använts 2017.

Social investeringsfond
Avsikten med Upplands-Bro kommuns 
sociala investeringar är att arbeta före-
byggande i ett tidigt skede för att alla 
medborgare varaktigt och långsiktigt ska 

Årets resultat
 
Resultat
Kommunen redovisar ett helårsresultat 
på 44,1 mnkr (33,5 mnkr).

I resultatet ingår reavinst vid försälj-
ning av tomträtter med 5 mnkr vilket är 
2 mnkr bättre än budgeterat samt försälj-
ning inom exploateringsverksamheten 
med 44,9 mnkr. Kommunen har större 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
med 18,9 mnkr, högre pensionskostnader 
med 13,9 mnkr än budgeterat och har be-
lastat resultatet med befarade kundför-
luster för tid före 2017 med 2,7 mnkr. 
Redovisning av semesterlöneskulder 
sker automatiskt från personalsystemet 
in till ekonomisystemet förutom en del 
lönegrupper som måste bokas upp centralt. 
Uppbokning har skett med 1,8 mnkr. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott 
jämfört med budget på 42,4 mnkr.
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kunna leva goda liv. Som ett komplement 
till den ordinarie verksamheten ska inves-
teringarna främja trygghet, lärande och 
hälsa för att förebygga risken för arbets-
löshet och utanförskap bland kommun- 
invånarna. 3 026 tkr har använts från 
fonden i år. Efter ytterligare avsättning 
på 12 000 tk��nns 24 294 tkr i fonden.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Tkr Not 2017 2016 Förändring
Verksamhetens intäkter 1 410 772 415 199 -4 427

Jämförelsestörande intäkter:

Försäljning tomter exploatering 1 48 172 48 172

Gatukostnadsersättning/Exploateringsbidrag som belöper på vägkropp 1 5 749 -5 749

Verksamhetens kostnader 2 -1 786 088 -1 657 742 -128 346

Jämförelsestörande kostnader:

Bokfört värde försäljning tomter exploatering 2 -3 274 -3 274

Avskrivningar 3 -55 428 -51 242 -4 186

Verksamhetens nettokostnader -1 385 847 -1 288 035 -97 812

Skatteintäkter 4 1 122 006 1 066 402 55 604

Generella statsbidrag och utjämning 5 304 812 250 379 54 433

Finansiella intäkter 6 9 972 10 711 -739

Finansiella kostnader 7 -6 820 -5 924 -896

Resultat före extraordinära poster 44 124 33 534 10 590

Extraordinära poster

Årets resultat 8 44 124 33 534 10 590

Resultaträkning för kommunen

Förklaringsposter till årets resultat

Förklaringspost mnkr
Budgeterat resultat 2017 inklusive social investeringsfond -1,6

Ökade skatteintäkter och statsbidrag (slutavräkningar) 11,0

Statsbidrag Boverket 7,9

Ökade pensionskostnader, försäkringar, semesterlöneskuld personal -15,8

Netto underskott i kommungemensamma kostnader -2,7

Netto försäljning tomträtter 2,0

Netto försäljning tomter exploatering 44,9

Finansnetto 1,2

Underskott i nämndernas verksamheter -4,4

Ej utnyttjade budgeterade medel social investeringsfond 1,6

Årets resultat i resultaträkningen 44,1

Skatter och utjämningssystem
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning samt fastighetsavgift uppgick 
totalt till 1 426,8 miljoner kronor under 
2017. Det är 66 miljoner kronor eller 4,8 
% mer än året innan.

Eftersom Upplands-Bro kommun har 
en skattekraft som understiger 115 % av 
genomsnittet i landet �ck kommunen 
190 miljoner kronor i inkomstutjämning, 
det är 33,2 miljoner kronor mer än året 
innan. Kommunen har en medelskatte-
kraft på 98 % (99,9 %) av rikets medel-
skattekraft.

För året �ck kommunen 74,1 miljoner 
kronor i kostnadsutjämningsbidrag. För 
den så kallade LSS-utjämningen (Lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) som sker mellan kommunerna 
betalade Upplands-Bro kommun en av-
gift på 19,8 miljoner kronor. Kommunen 
�ck betala 0,3 miljoner kronor i regle-
ringsavgift. Fastighetsavgiften gav kom-
munen 41,2 miljoner kronor i intäkter 
och 19,5 miljoner kronor erhölls i ersätt-
ning för byggbonus och �yktingmottag-
ande.

Tkr 2017 2016

Försäljning tomter exploatering netto 44 898

Gatukostnadsersättning som belöper på vägkropp 5 749

Jämförelsestörande poster
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Nettokostnadsandel
Genom att följa hur stor andel av de totala 
skatteintäkterna tillsammans med gene-
rella statsbidrag och utjämning som går 
åt för att �nansiera den löpande verk-
samheten får man ett viktigt nyckeltal 
för att bedöma kommunens ekonomi. 
Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår 
till 97,1 % (97,8 %) av kommunens skatte-
intäkter och statsbidrag. Som måttstock 
inom kommunsektorn för att bedöma om 
god ekonomisk hushållning uppnås brukar 
sägas att nettokostnadsandelen bör ligga 
under 98 % sett över tiden.

Nettokostnaderna för nämndernas 
verksamhet uppgår till 1 385,8 miljoner 
kronor (1 288 mnkr). Det är en ökning 
med 97,8 miljoner kronor (63,3 mnkr) eller 
7,6 % (5,2 %). De externa kostnaderna, 
dvs verksamhetens kostnader,��nansiella 
kostnader och avskrivningar, ökade med 
133,5 miljoner kronor (148,1 mnkr), 7,8 % 
(9,5 %). De externa intäkterna, dvs verk-
samhetens intäkter, skatteintäkter, stats-
bidrag och utjämning samt �nansiella 
intäkter, ökade med 104,9 miljoner kronor 
(186,8 mnkr) eller 6 % (12 %).

Finansnetto
Kommunen redovisar ett positivt��nans-
netto med 3,1 miljoner kronor (4,8 mnkr).

Finansiella intäkter uppgår till 9,9 
miljoner kronor (10,7 mnkr). I �nansnet-
tot ingår borgensavgift från AB Upp-
lands-Brohus på 2,8 mnkr, från Upp-
lands-Bro Kommunfastigheter 2,3 mnkr 
och från Österhöjdens Garage AB 77 tkr.

De �nansiella intäkterna utöver bor-
gensavgift är i huvudsak ränteintäkter på 
lån till Upplands-Bro Kommunfastig- 
heter AB, 2 mnkr samt ränta och åter- 
bäring från Kommuninvest, 2,4 mnkr.

De �nansiella kostnaderna uppgår till 
6,7 miljoner kronor (5,9 mnkr) och består 
av räntekostnader för kommunens lån, 
3,1 miljoner kronor och �nansiell del av 
kommunens pensionskostnad, 3,1 miljo-
ner kronor.

Kungsängen station
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Driftsredovisning och 
budgetutfall för nämnder

Nämndernas driftredovisning visar ett 
överskott på 42,5 (exklusive social inves-
teringsfond) mnkr (26,3 mnkr). Det mot-
svarar en budgetavvikelse på 3,1 % (2 %). 
Nettobudgetramarna för nämnderna 
uppgick till 1 388,6 mnkr (1 289,7 mnkr). 
Nämndernas budgetramar ökade med 
98,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 
7,7 % (5,7 %). Alla nämnder visar över-
skott jämfört med budget utom Utbild-
ningsnämnden och Socialnämnden. Ut-
bildningsnämnden visar ett underskott 
på 10,9 mnkr som motsvarar en budget-
avvikelse på 1,5 % och Socialnämnden 

visar ett underskott på 5,2 mnkr som 
motsvarar en budgetavvikelse på 1,4 %. 
Ekonomiskt bistånd redovisar ett under-
skott på 1 mnkr, som motsvarar en bud-
getavvikelse på 4,9 %. Totalt visar drift-
redovisningen ett budgetöverskott på 24 
mnkr (15,7 mnkr).

Jämförelse mot budget och prognoser 
under året
Finansieringen visade vid vårprognosen 
ett överskott med 7,3 mnkr och vid höst-
prognosen ett överskott med 8,2 miljoner 
kronor jämfört med budgeterat. Finans- 
ieringen blev vid årets slut 20,1 miljoner 
kronor högre än budgeterat. I det beloppet 
ingår de redovisade skatteintäkterna och 

mnkr Budget Vårprognos Höstprognos Årsredovisning
Verksamhetens nettokostnader -1 411,5 -1 396,0 -1 391,9 -1 385,8

Skatteintäkter 1 116,0 1 119,0 1 117,8 1 122,0

Statsbidrag och utjämning 291,9 296,3 296,3 304,8

Finansnetto 2,0 2,0 4,0 3,2

Årets resultat enligt resultaträkningen -1,6 21,3 26,2 44,1

Medel från social investeringsfond 4,6 4,6 3,6 3,0

Årets resultat 3,1 26,0 29,9 47,1

statsbidragen med 18,9 mnkr. Den största 
nämndavvikelsen mot budget visar 
Kommunstyrelsen som i vårprognosen 
bedömde att det skulle bli ett budget- 
överskott med 42,7 mnkr. Det totala  
redovisade budgetöverskottet blev 54,7 
mnkr. Den stora avvikelsen beror på 
nettoförsäljning av tomter exploatering 
med 44,9 mnkr samt försäljning av tomt- 
rätter med 2 mnkr.

Budgetavvikelsen för kommungemen-
samma kostnader ökade till 18,4 mnkr.  
I höstprognosen bedömdes en avvikelse 
med 5 mnkr. Den största avvikelsen beror 
på att i senaste pensionsskuldsprognos 
från KPA (decemberprognos) ökade pen-
sionskostnaderna med 13,9 mnkr.

Nämnd, verksamhet (tkr) Budgetavvikelse
Vårprognos

Budgetavvikelse
Höstprognos

Budgetavvikelse
Årsredovisning

Revision 138

Kommunstyrelsen 35 068 42 711 54 701

Bygg- och miljönämnden -141 1 798 3 218

Kultur- och fritidsnämnden 0 0 497

Socialnämnden -2 000 -9 523 -5 199

Ekonomiskt bistånd 0 -1 324 -1 028

Tekniska nämnden -930 0 1 040

Utbildningsnämnden -13 965 -9 955 -10 861

Summa nämndverksamhet 18 031 23 707 42 506

Kommungemensam (pension m.m.) -2 400 -5 031 -18 481

Summa driftredovisningen 15 631 18 676 24 025

Finansiering 7 334 8 190 20 053

Budgetavvikelse 22 965 26 866 44 078

Jämförelse av bedömd budgetavvikelse
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Känslighetsanalys
Kommunens ekonomi påverkas dels av 
kommunala beslut, dels av omvärldsbe-
slut. Nedan framgår hur olika händelser 
var för sig hade påverkat resultatet för 
2017. Det ger en uppfattning om hur 
känslig ekonomin är för ändrade beting-
elser.

Resultateffekt om följande inträffar: mnkr
Ökning/minskning med skatten med 1 kr 57,4 mnkr

Ökning/minskning av personalkostnaderna med 1 % 9,9 mnkr

Ökning/minskning av övriga kostnader med 1 %
(exklusive avskrivningar och räntor)

8 mnkr

Finansiell ställning och  
kass��öde

Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen har fortsatt satsningarna för 
att bli en e-kommun som kan hantera så-
väl e-demokrati, e-tjänster som e-för-
valtning. Detta för att ge medborgare 
och företagare de redskap och den infor-
mation de har behov av i en modern 
kommun.

Utvecklingskostnaderna för detta  
redovisas som immateriella anlägg-
ningstillgångar och det bokförda värdet 
uppgår till 7,7 mnkr (12,1 mnkr). Till-
gångarna avskrivs på 3 år.

Materiella oc��nansiella anläggnings-
tillgångar
De materiella anläggningstillgångarna i 
form av byggnader, mark, inventarier 
och maskiner uppgick vid årets slut till  
1 028,1 mnkr (908,1 mnkr), en ökning 
under året med 120 mnkr. De �nansiella 
anläggningstillgångarna minskade med 
145,2 mnkr från 182,4 mnkr till 37,2 mnkr. 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
har övertagit tidigare vidarefakturerade 
lån med 145 mnkr.

Aktierna i Upplands-Bro Kommun- 
företag AB uppgår till 10 mnkr och akti-
erna i Österhöjdens Garage AB uppgår till 
9 mnkr. Medlemsinsats i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgår till  8 mnkr.

 

Likviditet
Den kortfristiga likviditeten påverkas av 
�ödet av in- och utbetalningar. Likvidi-
teten har gått ner under året men är fort-
farande god. Vid årets slut fanns 80,8 
mnkr (142,4 mnkr) redovisat på 
bankräkning. Kassalikviditeten uppgick 
till 94,7 % (107,8 %). Betalningsbered-
skapen ger information om hur länge 
kommunens likvida medel räcker för att 
�nansiera externa utgifter om inga ytter-
ligare inkomster inkommer. Kommu-
nens betalningsberedskap är 16 (30) da-
gar. Eftersom likviditeten varit god har 
kommunen inte utnyttjat sin checkkredit 
på 50 mnkr under året.

Avsättningar
Kommunen gör avsättningar för pensio-
ner och garantipensioner. För 2017 upp-
går avsättningarna till 152,9 mnkr. Det 
är en ökning med 21,1 mnkr jämfört med 
2016. Den ökningen har redovisats som 
en kostnad i resultaträkningen.

Låneskuld
Kommunens långfristiga lån uppgick vid 
årets slut till 75 mnkr (220 mnkr). 
Minskningen beror på att 145 mnkr tidi-
gare vidareförmedlats till Upplands-Bro 
Kommunfastigheter men under 2017 
övertagits av bolaget. Den genomsnittli-
ga låneräntan för kommunen uppgick till 
1,95 % (1,99 %).

Kommunen disponerar en checkräk-
ningskredit på 50 mnkr i Sparbanken 
Enköping. I likhet med tidigare år har 
krediten inte nyttjats under året.

Utöver lån omfattar långfristiga skul-
der periodiserade intäkter i form av 
bland annat investeringsbidrag, anslut-
ningsavgifter för vatten och avlopp (VA) 
och gatukostnadsersättningar. Enligt re-
kommendation från Rådet för kommunal 
redovisning ska sådana inkomster bok-
föras som en skuld och skrivas av i sam-
ma takt som livslängden på de olika in-
vesteringsobjekten. De bakomliggande 
investeringarna är redovisade som mate-
riella anläggningstillgångar i kommu-
nens redovisning.

Pensioner
Kommunen använder blandmodellen vid 
redovisning av pensioner. KPA adminis-
trerar kommunens pensioner. De samla-
de pensionsåtagandena uppgår till 688,4 
mnkr (676,5 mnkr) inklusive löneskatt 
och återlånas i verksamheten. Faktiska 
utbetalningar av pensioner till pensio- 
närer och efterlevande var 30,3 mnkr 
(29,2 mnkr) inklusive löneskatt. Avsätt-
ningar för pensionsåtaganden från och 
med 1998 kostnadsförs i anslutning till 
intjänandet. Den del som betalas ut som 
individuell del (PV-valet) kostnadsförs 
också vid intjänandet och redovisas som 
kortfristig skuld. I bokslutet redovisas 
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Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr 2017 2016 2015 2014 2013
Avsättning pensioner (Not 16) 152 856 131 757 125 153 115 866 111 075

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 39 168 36 434 32 674 29 303 28 729

Pensionsförpliktelser (Not 19) 496 410 508 330 523 825 546 372 577 225

Totalt pensionsåtagande inkl. löneskatt 688 434 676 521 681 652 691 541 717 029

Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr 2017 2016 2015 2014 2013
Förvaltade pensionsmedel 0 0 0 0 0

Återlånade medel 688 434 676 521 681 652 691 541 717 029

Aktualiseringsgrad * 96 % 93 % 93 % 92 % 91 %

Borgensåtagande
Kommunens riktlinjer för borgens- 
åtaganden innebär att borgen endast kan 
tecknas om åtagandet avser verksamhet 
som är direkt förenlig med kommunens 
ekonomiska intressen eller sker i kom-
munens egna bolag eller annan om alter-
nativet är att kommunen genomför verk-
samheten i egen regi. Kommunen ska 
också då det är möjligt kräva lämplig  
säkerhet.

Kommunens borgensåtaganden uppgår 
till 1 847,2 mnkr vilket är 444,6 mnkr mer 
än förra året. Borgensåtagandet till AB 
Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr 
(625,9 mnkr), till Upplands-Bro Kom-
munfastigheter AB till 752 mnkr (607 
mnkr) och till Österhöjdens Garage AB 
till 22 mnkr (22 mnkr).

Borgensåtagandet till Upplands-Bro 
Kommunföretag AB avser lån till Kom-
muninvest på 127 mnkr och är oförändrat. 
Totalt uppgår dessa borgensåtaganden 
till 1 826,9 mnkr (1 381,9 mnkr). Övriga 
borgensåtaganden på totalt 20,3 mnkr är 
kopplade till bostäder, 18,9 mnkr och till 
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föreningar 1,4 mnkr. Enligt bedömning 
har kommunen begränsade åtaganden 
som kan leda till förlust.

Soliditet
Av kommunens balansomslutning på  
1 355,9 mnkr (1 452,4 mnkr) uppgår det 
egna kapitalet till 735,2 mnkr (691,1 mnkr), 

vilket innebär en soliditet på 54,2 % 
(47,6 %). Soliditeten visar hur stor del av 
tillgångarna som �nansierats med egna 
medel. Nyckeltalet beskriver den långsik-
tiga betalningsförmågan och är beroende 
av resultatutvecklingen och förändringen 
av tillgångarna.

39,2 mnkr (36,6 mnkr) i kostnader för 
PV-valet inklusive löneskatt. Inbetal-
ningen till PV-valet sker i mars nästkom-
mande år.

Pensioner som intjänats före 1998 re-
dovisas som ansvarsförbindelse och 
kostnadsförs i anslutning till utbetal-
ningen. Ansvarsförbindelsen räknas årli-
gen upp enligt fastställt index och redu-

ceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. I bokslutet uppgick 
skulden till 496,4 mnkr (508,3 mnkr) in-
klusive löneskatt. Kommunen har inga 
särskilda placerade medel för pensioner.

Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta 
och Svenska Kommunalarbetarförbun-

det har tecknat ett nytt pensionsavtal, 
AKAP-KL som trädde i kraft 2014-01-
01. Det nya pensionsavtalet, som är helt 
avgiftsbestämt gäller för arbetstagare 
som är födda 1986 och senare.

Totalt uppgick kommunens pensions-
kostnader inklusive särskild löneskatt 
till 88,2 mnkr (71,8 mnkr).

 

* Aktualiseringsgraden visar hur stor andel av de anställdas pensionsgrundande anställningsuppgifter som är uppdaterade.
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De största investeringarna 2017 Utgift, tkr
UBS-ledn. (Sigtunaledningen) 63 400

NORRBODA - Brunna verksamhetsomr Allmänna anläggningar 27 572

Upprustning stall Prästtorp 13 643

Gatubelysning 6 766

Tra�k-	och	tillgänglighetsprogram 6 572

Beläggningsunderhåll 5 525

Ekhammar 7:20 4 387

Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen 3 414

Ringvägen allmänna anläggningar 3 209

Modernisering av Hagnässkolan, inventarier 2 900

(tkr) Redovisat 2017 Budget 2017 Kvar av projekt-
budget 2017

Netto Netto Netto

Kommunstyrelsen 47 711 7 871 -39 840

Varav exploateringsverksamheten (inkl. Härnevi Lindhagaberg och Ekhammar 7:20) 40 283 -40 283

Varav internleasade datorer till verksamheterna 4 513 -4 513

Bygg- och miljönämnden 729 770 41

Kultur- och fritidsnämnden 18 621 28 417 9 796

Socialnämnden 974 1 875 901

Tekniska nämnden 77 051 429 258 352 207

varav Avfallsverksamhet 235 200 -35

varav Tekniska nämnden, skatte�nansierat 30 711 52 193 21 482

varav Vatten- och avloppsverksamhet 46 105 376 865 330 760

Utbildningsnämnden 11 541 18 069 6 528

Investeringsredovisning 156 627 486 260 329 633

InvesteringsredovisningÅrets nettoinvesteringar uppgår till  
156,6 mnkr (98,4 mnkr). I den summan 
ingår exploateringsverksamheten, intern-
köp av datorer till verksamheterna samt 
intäkter för vatten- och avloppsverksam-
heten som avser anslutningsavgifter.
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Sammanställd redovisning

Årsredovisningen ska innehålla en sam-
manställd redovisning som innefattar 
den kommunala verksamhet som bedrivs 
i bolagsform. De kommunala bolagen an-
vänder sig av årsredovisningslagen, redo-
visningsrådets rekommendationer och 
bokföringsnämndens allmänna råd. Vid 
avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och kommunala bolag är 
kommunens redovisningsprinciper väg-
ledande.

I den sammanställda redovisningen 
ingår kommunen och den helägda kom-
munkoncernen samt det delägda bolaget 
Österhöjdens Garage AB som förvärvades 
av kommunen. Kommunen äger 51 % av 
aktierna i Österhöjdens Garage AB.

Den helägda kommunkoncernen som 
bildades i december 2005 består av mo-
derbolaget Upplands-Bro Kommunföre-
tag AB med de helägda dotterbolagen 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
och AB Upplands-Brohus.

Syftet med den sammanställda redo-
visningen är att ge en samlad bild över 
kommunens ekonomiska ställning, åtag-
anden och resultat. Den sammanställda 
redovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Förvärvsmetoden innebär att det 
bokförda värdet på aktier som �nns i 
kommunen eliminerats mot företagens 
egna kapital vid förvärvstillfället. I redo-
visningen ingår endast kapital som intjä-
nats efter förvärvet. Med proportionell 
konsolidering menas att i redovisningen 
ingår endast så stor del av företagets re-
sultat- och balansräkning som svarar mot 
kommunens ägarandel.

Eftersom kommunkoncernen är helägt 
med helägda dotterbolag ingår 100 % av 
kommunkoncernen i den sammanställda 
redovisningen. Huvudregeln är att den 
sammanställda redovisningen omfattar 
bolag där kommunen har en ägarandel på 
minst 20 %. I den sammanställda redo-
visningen ingår därför även det delägda 

bolaget Österhöjdens Garage AB till 51 %. 
Eliminering har skett av koncerninterna 
fordringar och skulder samt intäkter och 
kostnader. Gjorda bokslutsdispositioner, 
förändringar i obeskattade reserver, på-
verkar inte det sammanställda resultatet. 
I den sammanställda redovisningen tas 
22 % av de obeskattade reserverna upp 
som uppskjuten skatteskuld i form av en 
avsättning. Resterande 78 % förs till 
eget kapital.

En aktiv styrning sker genom att 
Kommunfullmäktige fastställt bolags-
ordningar, policy för bolagen, grundläg-
gande och årliga ägardirektiv samt in-
struktion för rollfördelning mellan 
kommunen och Upplands-Bro Kommun-
företag AB och dess dotterbolag. Kom-
munfullmäktige utser även styrelseleda-
möter i bolagen.

Upplands-Bro Kommunföretag AB är 
moderbolag med ändamål att äga och 
förvalta aktier i Upplands-Bro kommuns 
bolag och initiera och driva särskilda 
projekt i syfte att utveckla kommunens 
bolagsverksamhet.

AB Upplands-Brohus är ett bostads-
företag med ändamål att inom Upp-
lands-Bro kommun köpa, sälja och äga 
fastigheter för att på dessa uppföra, för-
valta och upplåta bostäder, affärslägen-
heter och andra kollektiva anordningar 
samt att bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet som är kommunalrättsligt 
godtagbar.

Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB:s verksamhet är att förse kommu-
nens förvaltningar och andra organisa-
tioner som bedriver kommunalt��nansie-
rade eller angelägna verksamheter med 
ändamålsenliga lokaler och anläggning-
ar samt att i övrigt hyra ut på markna-
den.

Österhöjdens Garage AB driver och 
förvaltar garaget vid Bostadsrättsfören-
ingen Brantens fastigheter med infart 
Enköpingsvägen mittemot SL:s pend-
lingsparkering i Kungsängen.

Den sammanställda redovisningens 
resultat
Den sammanställda redovisningens re-
sultat är 51,9 mnkr (55,6 mnkr). Interna 
mellanhavanden mellan kommunen och 
kommunkoncernen har eliminerats i en-
lighet med förvärvsmetoden. Soliditeten 
för kommunkoncernen är 25,1 % (26,7 %). 
Balansomslutningen för den samman-
ställda redovisningen är 3 461 mnkr  
(3 068 mnkr).
 
Kommunkoncernen
I Upplands-Bro Kommun har Kommun-
fullmäktige fastställt ägardirektiv för 
2017. Kommunens verksamheter, som 
bedrivs i bolagsform, utgör en del av den 
totala kommunala verksamheten. Bola-
gen ska med sina verksamheter bidra 
med att utveckla Upplands-Bro kommun 
till en attraktiv boende- och verksam-
hetsort.

Bolagen ska i sin verksamhet anlägga 
en helhetssyn och sträva efter att tilläm-
pa ett koncerntänkande. Samordning av 
funktioner ska ske där fördel kan uppstå 
för ”kommunkoncernen” som helhet. 
Bolagen ska vara med och skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Personalen 
ska ha kunskap och hög medvetenhet om 
god miljö. Kommunens miljömål ska im-
plementeras i samtliga bolag som därutö-
ver kan lägga till egna och speci�ka mil-
jömål för respektive bolag.

AB Upplands-Brohus ska:
• bedriva verksamheten enligt affärs-

mässiga principer. Det innebär att 
marknadsmässigt avkastningskrav 
ställs på Upplands-Brohus. Bolaget 
ska ha en direktavkastning på minst 
2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.

• genom lönsamhet i den dagliga drif-
ten och affärsmässiga beslut kring 
förvärv, nybyggnation och försäljning 
av fastigheter upprätthålla en synlig 
soliditet på 20 % år 2020.

• ha en avkastning som ger möjlighet att 
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årligen lämna ett koncernbidrag som 
motsvarar en avkastning på insatt kapi-
tal, före skatt, med den genomsnittliga 
statslåneräntan under föregående räken- 
skapsår med tillägg av en procent.

• betala en marknadsmässig borgensav-
gift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upp-
lands-Brohus har. Borgensavgift utgår 
på den lånevolym som bolaget har vid 
ingången av 2017 samt nya lån som 
bolaget tecknar under året och uppgår 
till 0,35 %.

• delta aktivt i framtagandet av sam-
hällsutvecklingsprogram.

• medverka till att ta fram bostäder till 
nyanlända.

• under perioden 2017–2019 påbörja ny-
byggnation av minst 300 lägenheter.

• arbeta aktivt med Trygghetsskapande 
åtgärder.

• medverka vid anskaffning av bostad 
vid rekrytering till bristyrken.

• öka kundnöjdheten som ska undersö-
kas regelbundet.

• aktivt medverka i arbetet att utveckla 
våra tätorter med fokus på Bro centrum 
och Kungsängens centrum och vara 
öppen för lokalförvärv i stråket mellan 
Bro centrum och järnvägsstationen.

Viktiga händelser under året:
Upplands-Brohus redovisar ett resultat 
efter �nansiella poster på 15 mnkr vilket 
är en halvering jämfört med föregående 
år. Ränteutvecklingen på upplånade 
medel har varit fortsatt positiv för bola-
get men tyvärr har året varit olycksdrab-
bat. Flera bränder och vattenskador har 
resulterat i ökade driftskostnader. Åter-
ställningen efter branden på Råbystigen 
15 har inneburit en kostnad för bolaget 
på cirka 5,1 mnkr.

Upplands-Brohus fortsätter att bibe-
hålla en hög underhållsnivå. Totalt har 
underhåll genomförts för 38,1 mnkr 
(38,8 mnkr). Under 2017 gjordes investe-
ringar om totalt 315 286 tkr (30 089 tkr) i 
pågående om- och nybyggnationer.

Framtiden:
De största utmaningarna som Upp-
lands-Brohus står inför är upprustningen 
60–70-talsbeståndet och då framför allt 
Örn- och Fasanstigen samt de nyproduk-
tionsprojekt som påbörjats eller planeras.

Upprustningen av Örn- och Fasansti-
gen är påbörjad och beräknas vara klar 
hösten 2019. Framför allt är det renove-
ring av balkonger, tak, gemensamhets-
byggnader och utemiljön. Tre huskrop-
par blev färdiga under 2016 och under 
2017 blev resten av byggnaderna på Örn-
stigen klara. Endast arbeten på marken 
och i gemensamhetsbyggnader är kvar 
att färdigställa på Örnstigen. På Fasan-
stigen har upprustningen påbörjats.

Upplands-Brohus står inför stora in-
vesteringar i nyproduktion av hyresrät-
ter. Under våren 2018 kommer 178 nya 
hyresrätter att vara klara för in�yttning 
på Bagar- och Målarvägen i Bro. Projek-
tering pågår av sammanlagt ca 250 hy-
resrätter i både Bro och Kungsängen. 
Näst på tur är ca 90 lägenheter på Ring-
vägen i Kungsängen, ca 30–40 lägenhe-
ter på Köpmanvägen i Bro och troligen 
två kvarter i Trädgårdsstaden i Bro, sö-
der om järnvägen.

Upplands-Bro kommunfastigheter ska:
• ha en avkastning på 3,7 % på eget ka-

pital.
• lämna koncernbidrag i den omfatt-

ning som resultatet tillåter.
• betala en marknadsmässig borgensav-

gift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upp-
lands-Bro Kommunfastigheter har. 
Borgensavgift utgår på den lånevolym 
som bolaget har vid ingången av 2017 
samt nya lån som bolaget tecknar un-
der året och uppgår till 0,35 %.

• för lån som Upplands-Bro kommun 
för närvarande vidareförmedlat till 
Upplands-Bro Kommunfastigheter 
ska bolaget betala ränta enligt kredit-
villkoren.

• kundnöjdheten ska öka och mätning 
ska genomföras årligen.

• delta aktivt i framtagandet av sam-
hällsutvecklingsprogrammet.

• arbeta aktivt med trygghetsskapande 
åtgärder.

• schablondelen i gällande hyressätt-
ningsmodell får uppräknas med 2 % 
inför 2017.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Viktiga händelser under året:
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
visar ett resultat efter �nansiella poster 
på 3,5 mnkr. Hyresintäkterna har ökat 
med 8,2 mnkr jämfört med föregående 
år. Under 2017 har Hagnässkolan byggts 
till, på Finnstaskolan och Ekhammars-
skolan har paviljonger satts upp för att 
skapa nya verksamhetslokaler, Ekham-
mars förskola har etablerats och bo-
stadspaviljonger har satts upp på Violin-
vägen 4. Sammantaget innebär det ett 
tillskott på 2 744 m² vilket genererar 
både intäkter och kostnader.

Under 2017 har totalt 81,7 mnkr (78,3 
mnkr) investerats i pågående om- och 
nybyggnationer. Under året har projekt 
omfattande 109,0 mnkr (22,3 mnkr) fär-
digställts.

Framtiden:
Det är många nya projekt som är pågåen-
de. De ligger alla i olika faser, allt från 
förstudie till att börja nyproducera. Till-
byggnation av Blommans förskola på-
börjas under våren 2018. Utbyggnaden 
av Ulleviförrådet kommer att färdigstäl-
las under våren. En ny förskola på Ring-
vägen är under projektering. Bolaget har 

fått beställning på en förstudie för att 
möta behovet av 200 �er elever på Ek-
hammarskolan och en förskola i Träd-
gårdsstaden.

Österhöjdens garage:
Österhöjdens Garage AB ingår i den 
sammanställda redovisningen med den 
ägarandel som kommunen har. Bolaget 
ägs till 51 % av Upplands-Bro kommun 
och till 49 % av Bostadsrättsföreningen 
Källarbranden. Österhöjdens Garage be-
driver uthyrning av 189 garageplatser i 
fastigheten Kungsängens kyrkby 2:300. 
Bolaget har ingen egen personal och kö-
per därför teknisk och administrativ för-
valtning från AB Upplands-Brohus.

Viktiga händelser under året:
Resultatet för 2017 blev ett nollresultat. 
Omsättningen uppgick till 1 mnkr.

Uthyrningsgraden av garageplatser har 
varit nära 100 % under året. Det har också 
börjat bildas en kö till garageplats. Bolaget 
har fortsatt utvecklingen av garaget med 
cykelparkeringar. Det �nns nu 33 cykel-
parkeringar, varav sex stycken är uthyrda 
som MC-plats. Efterfrågan på cykelplats 
har inte varit så hög som förväntat.

De kvarvarande garantireparationerna 
gäller inträngande vatten. Arbetet med 
detta har fortsatt men är ännu inte fullt 
åtgärdade.

Framtiden:
Bolaget kommer under 2018 att göra om 
en del av garaget för uthyrning av förråd.

Övriga engagemang
Brandkåren Attunda bildades av Järfälla, 
Sollentuna, Upplands Väsby och Upp-
lands-Bro kommuner. Sigtuna och Kniv-
sta kommuner tillkom 2009 i förbundet. 
Syftet med förbundet är att genom sam-
verkan inom räddningstjänsten förstärka 
det förebyggande arbetet och öka effekti-
viteten i utryckningsverksamheten samt 
minska kostnaderna. Upplands-Bro kom-
muns andel är 10,4 %. Det innebär att 
räddningstjänstförbundet inte ingår i den 
sammanställda redovisningen. Brandkå-
ren Attunda redovisar ett positivt resultat 
på 2,3 miljoner kronor (2,5 mnkr). För-
bundets intäkter uppgår till 203,1 miljo-
ner kronor (201,4 mnkr) och kostnaderna 
uppgår till 200,8 miljoner kronor (198,1 
mnkr). Balansomslutningen är 326,3 mil-
joner kronor (318,8 mnkr). Soliditeten är 
15,1 % (14,7 %). Vid årets slut fanns 65,8 
mnkr i likvida medel. Tillsammans med 
övriga omsättningstillgångar ger det en 
likviditet på 85,2 % (78,1 %).

Kommunen har dessutom mindre en-
gagemang i följande bolag, kommunal-
förbund och föreningar som i likhet med 
räddningstjänstförbundet Brandkåren 
Attunda inte ingår i den sammanställda 
redovisningen: Mälardalens Intressenter 
(MIAB), AB Vårljus (25 kommuner äger 
bolaget tillsammans), Kommuninvest 
ekonomisk förening (ca 280 medlem-
mar), Käppalaförbundet (12 kommuner 
äger förbundet tillsammans), Kommu-
nalförbundet Norrvatten (14 kommuner 
äger förbundet tillsammans) och Inera 
AB som ägs av SKL Företag AB och 
merparten av Sveriges kommuner.
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Ekonomin och framtiden

SKL presenterar i sin senaste analys i fe-
bruari 2018 sin bedömning, kring det 
samhällsekonomiska läget och prognos 
av skatteunderlagets utveckling, att Sve-
rige be�nner sig i en högkonjunktur. Be-
dömningen är att BNP växer med när-
mare 3 procent under 2018. Den 
inhemska efterfrågan förväntas mattas 
av under 2019 medan omvärlden utveck-
las något bättre, vilket gynnar svensk 
export. BNP bedöms växa med ca 2,4 
procent under 2019 men sedan falla till-
baka till 1,6 procent under 2020. Hög-
konjunkturen beräknas således nå sin 
topp under 2019 och resursutnyttjandet i 
svensk ekonomi börjar då försvagas. När 
de arbetade timmarna inte ökar alls un-
der 2019 sker det en snabb inbromsning i 
skatteunderlagstillväxten. Det ställer ut-
maningar på kommunerna då intäkterna 
inte ökar i den takt som växande behov 
inom välfärd såsom vård, skola och om-
sorg som hänger samman med befolk-
ningsutvecklingen.

För Upplands-Bros del så kommer det 
här att innebära utmaningar. Befolk-
ningstillväxten som i grunden är positiv 
innebär påfrestningar på verksamhet och 
ekonomi. De minsta barngrupperna fort-
sätter växa liksom behoven av omsorg 
om äldre och stöd till funktionsnedsatta 
och utbyggnadstakten innebär ökade 
kostnader för lokaler och personal. Kon-
kurrensen om arbetskraften gör också att 
lönekostnaderna ökar i form av löneglid-
ning. Investeringarna bedöms mattas av 
kommande år, där bostadsbyggandet 
som legat på en hög nivå bedöms växla 
ned betydligt kommande år. Under 2017 
påbörjades 62 000 nya bostäder i Sveri-
ge, en ökning från ca 59 500 bostäder 
under 2016.

Finansiell styrka i jämförelse
Finansiell profil för Upplands-Bro 
kommun

Kommunforskning i Västsverige har 
tagit fram ett verktyg för �nansiell jäm-
förelse och analys. Upplands-Bro kom-
mun har i likhet med övriga Stockholms 
kommuner beställt denna pro�l. Syftet 
med verktyget är att redovisa var Upp-
lands-Bro kommun be�nner sig i ett �-
nansiellt perspektiv och hur kommunen 
har utvecklats �nansiellt under 2014–
2016 i förhållande till övriga kommuner 
i Stockholms län. Detta görs i form av en 
�nansiell pro�l, vars uppgift är att speg-
la starka och svaga sidor hos den gran-
skade kommunen i förhållande till kom-
munerna i länet. Profilen presenteras 
som ett så kallat spindeldiagram.

Kommunforskning i Västsveriges 
sammanfattande kommentar

Upplands-Bro har ett stabilt �nansi-
ellt läge. Resultatnivån bör dock ligga 
runt 3% i förhållande till verksamhetens 
bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. En god resultatni-
vå kommer leda till en stärkt soliditet, 
vilket är viktigt för framtiden. Det är 
viktigt att kommunen stärker sitt �nan-
siella utrymme, eftersom de närmaste 
åren förväntas bli tuffa på grund av att 
kommunerna står inför utmaningar som 
fortsatt ökade investeringar och ökade 
behov hänförliga till befolkningsföränd-
ringar. Detta innebär att kostnaderna för 
kommunala tjänster kommer att öka be-
tydligt snabbare än tidigare. För många 
kommuner innebär det att intäkterna 
från skatteunderlagets tillväxt inte be-
räknas räcka till. Det kommer i så fall 
behövas mötas med effektiviseringar el-
ler skattehöjningar för att finansiera 
kommunernas verksamheter. Detta bör 

inte vara aktuellt för Upplands-Bro om 
kommunen bedriver en fortsatt god eko-
nomistyrning.

Certifiering från Svensk kommun-
rating 

Upplands-Bro kommun har erhållit 
Svensk Kommunratings certi��ring för 
bokslutsåret 2016. Certi�eringen ges till 
de kommuner som erhåller betyget A i 
den årliga ratingen. Betyget A visar att 
kommunens��nansiella nyckeltal genom-
gående ligger på högsta nivå. 2016 gavs 
60 av 290 kommuner certifiering av 
Svensk Kommunrating.

Svensk Kommunrating gör årligen 
(sedan 1992) en rating på varje kommun 
baserat på 19 nyckeltal sorterade under 
fem rubriker; kommunskuld, �nansiella 
risker, �nansiella möjligheter, �nansiell 
hälsa samt ledningsförmåga. Vid en ra-
ting sätts betyg genom att jämföra med 
en tänkt normkommun. Det �nansiella 
slutbetyget sätts utifrån en fyrgradig 
skala; A-D och betygen sätts enligt sol-
vensprincipen, dvs ett ekonomiskt läge 
där en organisation klarar alla sina eko-
nomiska åtaganden.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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MÅLREDOVISNING

Att styra mot målen

Upplands-Bro kommuns styrprocess be-
står av fem ingående delar:

1. Politisk målformulering
I målformuleringen tas hänsyn till vilka 
resurser som det är rimligt att anta �nns 
till förfogande. Kommunfullmäktiges 
mål är kommunövergripande och anger 
inriktning och prioriteringar, medan 
nämndens mål är speci�ka. Uppföljning 
och utvärdering av målen är en central 
del av processen.

2. Budget
Budgetåret inleds med den förberedande 
mål- och ramdialogen. Mål- och ramdia-
logen blir grunden för det budgetdirektiv 
som antas av kommunstyrelsen under 
april. I budgetdirektivet anges ekonomis-
ka ramar och kommunövergripande mål 
och prioriteringar för kommande år. 
Med budgetdirektivet som grund påbör-
jas nämndernas/förvaltningarnas verk-
samhetsplanering.

3. Verksamhetsplanering (nämndbudget)
Verksamheten förbereder utifrån bud-
getdirektiven ett budgetförslag som be-
slutas av nämnd i augusti/september. 
Budgetförslagen från respektive nämnd 

ligger som underlag för den budget med 
verksamhetsplan som kommunfullmäk-
tige fastställer i november varje år. Efter 
beslutet i fullmäktige reviderar nämnden 
sin nämndbudget och fastställer den i de-
cember.

4. Uppföljning
Uppföljning ska ske på alla nivåer som 
tilldelats ansvar för ekonomi och verk-
samhet. Uppföljningen sker kontinuerligt 
så att korrigerande åtgärder snabbt kan 
vidtas. Delårsrapport (tertialbokslut) 
görs för januari – april och för januari – 
augusti och fastställs av Kommunfull-
mäktige. Verksamhetsberättelser med 

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med bedömningen 
av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. För kommentarer från nämnderna hänvisas till respektive 
nämnds beslutade verksamhetsberättelse.

Nämndmål
Kommunstyrelsen 24 4 _

Bygg- och miljönämnden   13 1 _

Kultut och Fritidsnämnden   14 6 _

Socialnämnden   16 12 1

Tekniknämnden 14  3 _

Utbildningsämnden 8 10 4

Summa mål 89 36 5

ekonomisk uppföljning och måluppfölj-
ning beslutas av nämnd i januari eller 
februari och årsredovisningen med års-
bokslut fastställs av kommunfullmäktige 
i april.

5. Utvärdering
Utvärderingsarbetet sker på alla nivåer i 
organisationen och berör områdena:
• Resursanvändning
• Måluppfyllelse
• Kvalitetsindikatorer (brukare, kom-

muninvånare, personal)

Varje nämnd ska ta ställning till hur ut-
värdering ska göras.

Kommunfullmäktige beslutar om mål 
till Kommunstyrelsen och nämnderna i 
samband med budget. Merparten av 
nämndernas mål har uppnåtts eller del-
vis uppnåtts. Av 130 redovisade mål är 
89 grönmarkerade (uppnått), 36 gulmar-
kerade (delvis uppfyllt) och 5 mål röd-
markerade (ej uppfyllt). 
Målformuleringar och hur och med 
vilka indikatorer måluppfyllelsen ska 
mätas är ett ständigt utvecklingsarbete.

Sammanställning av måluppfyllelse

Den 10 februari besökte statsminister Stefan Löfvén café Ny�ket i Bro, 
där ha��ck veta mer om integrationsarbetet i kommunen.
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Nämndmål
Väl fungerande kommunikationer till, från och inom kommunen   Kommunstyrelsen

Medborgardialog ska vara en naturlig del av beslutsprocessen   Kommunstyrelsen

Trygghetsarbetet ska utvecklas   Kommunstyrelsen

Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad 
efter kundernas behov

  Kommunstyrelsen

Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras 
etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i 
samhället

  Kommunstyrelsen

Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga 
brukares behov

  Kommunstyrelsen

Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet   Bygg- och miljönämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgäng-
liga ytor inom sitt område

  Kultur- och fritidsnämnden

Utveckla ungdomsarbetet med ungdomarna i fokus   Socialnämnden

Införa digital ansökan av försörjningsstöd   Socialnämnden

Öka brukarmedverkan   Socialnämnden

Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras 
etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i 
samhället

  Socialnämnden

En god dialog och service till medborgarna   Tekniska nämnden

Alla barn och elever erbjuds en likvärdig förskola och skola   Utbildningsnämnden

Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola   Utbildningsnämnden

TILLGÄNGLIG PLATS
En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckel-
roll i utvecklandet av sin kommun. Jäm-
ställdhets-, integrations- och mångfalds-
arbetet ska stärka den demokratiska 
processen.

Medborgardialog har skett under året 
i ett projekt kopplat till infrastrukturut-
byggnad och i form av en demokratidag 
med ungdomar under våren. Demokrati-
dagen ledde till att ett antal förslag från 
ungdomsdialogen inarbetades i budget 
2018. I undersökningen ”Kommunens 
kvalitet i korthet” har kommunen upp-
nått 89 i delaktighetsindex (målvärde 80) 
vilket mäter invånarnas upplevda möj-
lighet till medborgardelaktighet.

En ny roll inrättades under året i Kon-
taktcenter, medborgarvärd, vilket är ett 
ytterligare steg mot att vara tillgänglig 
för våra invånare med andra språk som 
arabiska och kurdiska.

Kommunens trygghetsarbete har varit 
ett prioriterat område. Exempelvis har 
grannstödsbilen haft utökad verksamhet, 
trygghetsvärdar har anställts samt även 
en hållbarhetsstrateg som bland att kom-
mer att utarbeta en långsiktig plan för 

kommunen vad gäller ett socialt hållbart 
och tryggt samhälle.

Ett antal integrationsprojekt har ge-
nomförts under året som exempelvis 
kvinnoprojektet, simprojektet samt pro-

jektet ”Upplands-Bro vän” där syftet är 
att underlätta kontakt och relationer mel-
lan nyanlända och mer etablerade kom-
muninvånare.

En kommun i arbete och företagande
En minskad arbetslöshet är en central 
och kommunövergripande fråga. Arbets-
tillfällen ska skapas genom att samordna 
våra insatser och våga tänka nytt. Ett 
växande näringsliv är en avgörande för-
utsättning för tillväxt. Engagemanget för 
de näringspolitiska frågorna i kommu-
nen ska tas tillvara och utvecklas.

Andelen arbetslösa i kommunen har 
ökat något till 6,5 % (6,4 %, 2016). Upp-
lands-Bro kommun ligger på plats 47 (41, 
2016) på Svenskt Näringslivs kommun-
ranking avseende lokalt företagsklimat.

Samarbetet kring arbetsmarknadsfrå-
gorna har förbättrats avsevärt de senaste 
två åren i och med bildandet av ”NA-
VET”, med Näringslivsenheten, Arbets-

Nämndmål
Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet   Kommunstyrelsen

Utveckla och stärk kommunens attraktionskraft   Kommunstyrelsen

Utveckla och stärk samverkan kring arbetsmarknadsfrågorna   Kommunstyrelsen

Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med sär-
skilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande

  Kommunstyrelsen

Öka antalet praktikplatser för studenter i Socialnämndens verksam-
heter med 20 % jämfört med 2016

  Socialnämnden

Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd i längre 
än tre år med 20% jämfört med sista december 2016

  Socialnämnden

Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan   Socialnämnden

marknadsenheten och Vuxenutbildning-
en samlade under kommunlednings- 
kontoret.

Arbetet med ekonomiskt bistånd fo-
kuserar mer och mer på att få personer 

med långvarigt försörjningsstöd att bli 
självförsörjande. Målet var att minska 
antalet aktuella personer, över tre år, 
med 20 % och detta mål är uppnått.
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Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser  
genomsyras av tydlighet och återkoppling 
i uppdrag och förväntningar, respekt 
samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket  
bidrar till ett gott arbetsklimat, professi-
onellt arbete och medarbetare som trivs. 
Arbetsmiljön och arbetssättet på kom-
munens arbetsplatser ska anpassas uti-
från medarbetarnas behov genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa 
förutsättningar för sjukskrivna medar-
betare att återgå till arbetet. Möjlig- 
heten till heltidserbjudande ska utvecklas.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
är en ständig process och revideras årli-
gen. Resultaten för HME-enkäten som 
genomfördes av kommunen under hösten 
har sjunkit något i jämförelse med 2016 
och övriga kommuner i länet.

Nämndmål
Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska 
anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete

  Upplands-Bro

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till 
arbetet

  Upplands-Bro

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas   Upplands-Bro

Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas   Kultur- och fritidsnämnden

Införa ”chefskörkort” för Socialnämndens chefer   Socialnämnden

Det �nns tydliga rutiner upprättade kring 
hur sjukfrånvaron ska hanteras, där även 
vikten av att hålla en nära dialog med 
den sjukskrivna medarbetare om hur  
arbetet kan anpassas för att möjliggöra 
återgång, poängteras. Rehabilitierings- 
utredning ska påbörjas vid all sjukfrån-

varo längre än 14 dagar. Detta kan följas 
upp i det rehabiliteringsverktyg som alla 
enheter har tillgång till. Andelen heltids-
arbetare är i stort sett lika som föregåen-
de år. Under 2017 har en handlingsplan 
tagits fram för heltidsfrågan, som kommer 
att implementeras under 2018.

I juni utsågs Härnevimottagningen till årets arbetsplats i kommunen. 
Vinnarna presenterades på kommunfullmäktige. 
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MÖTESPLATS
Vi lyfter skolan
Utbildning är nyckeln till framtidens 
jobb, konkurrenskraft, ekonomisk ut-
veckling och människors frihet att forma 
sina egna liv.

I grundskolans åk 3, 5 och 8 känner 
sig 85 % av eleverna sig trygga vilket är 
en försämring mot resultat 2016 som var 
89 %. Medan nöjdheten hos eleverna 
(NKI-undersökning) i samma årskurser 
har stigit från 82 % till 85 %.

Måluppfyllelsen i åk 3 och åk 6 har 
sjunkit under 2017. I åk 3 har andelen 
elever med godkänt resultat på nationella 
prov i matematik sjunkit till 66 % (68 %, 
2016). I svenska är andelen 67 % (75 %, 
2016). Meritvärdet i åk 6 har sjunkit något 
i jämförelse med 2016.

Nämndmål
Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan   Utbildningsnämnden

Barn och elever ska vara nöjda med sin skola   Utbildningsnämnden

Måluppfyllelsen i åk 3 ska öka   Utbildningsnämnden

Måluppfyllelsen i åk 6 ska öka   Utbildningsnämnden

Resultaten i åk 9 ska förbättras   Utbildningsnämnden

Andelen elever med gymnasieexamen ska öka   Utbildningsnämnden

Resultaten i grundskolans åk 9 har 
ökat då meritvärdet har förbättrats och 
andelen elever med godkända betyg i 
samtliga ämnen har ökat till 72 % (69 %, 
2016). Andelen elever i åk 9 som är be-
höriga till gymnasieskolans nationella 
program är oförändrat, 89 %.

Andelen elever med gymnasieexamen 
inom tre år är något lägre än föregående 
år och lägre än rikssnittet. När det gäller 
andelen elever med gymnasieexamen av 
avgångselever 2017 så ligger den på 81 %, 
rikssnittet är 91 %.

Bättre äldreomsorg
Vi förtydligar vad äldre och närstående 
kan förvänta sig av kommunens äldre-
omsorg. Det handlar inte om vad som 
görs utan också hur, när och på vilket 
sätt tjänsterna ska utföras enligt värdig-
hetsgarantin.

Förebyggande enheten startade under 
2017 nya grupper med fokus på fysisk 
aktivitet i Bro och i Tibble. Antalet delta-
gare i promenadgruppen i Kungsängen 
tredubblades på ett år med över 300 del-
tagare under 2017. Hela 44 stycken ut-
�ykter anordnades under 2017.

På dagverksamheten och i träffpunkt-
verksamheten arbetar personalen med 
dans för att öka rörligheten hos de äldre 
och sprida glädje. All personal på dag-
verksamheten har genomgått en inspira-
tionsutbildning om sittdans och sittgym-
nastik.

Nämndmål
85 % av boende på särskilt boende ska vara nöjda med maten   Socialnämnden

Förebyggande verksamheter för äldre i hela kommunen och med 
fokus på fysisk rörlighet.

  Socialnämnden

Sprida kunskapen om E-hälsa för äldre   Socialnämnden

Erbjuda digital nattillsyn   Socialnämnden

Ett aktivt arbete pågår inom kommunens 
särskilda boenden för att måltiden ska 
vara dagens höjdpunkt för brukaren. Re-
sultaten i mätningen ”vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen” visar att Allégården 
uppnår 85 %, medan de andra boendena 
har lägre resultat, vilket drar ned de tota-
la resultatet. Ett fortsatt arbete pågår 
kring hela måltidssituationen med bland 
annat att anordna teman kring mat som 

väcker minnen samt med dukning och 
förberedelse.

Under året har det tagits fram ett av-
tal med leverantör av digital nattillsyn 
samtidigt som det har funnits en kamera 
i hemmet hos en testperson. Arbetet 
fortsätter under 2018 att säkerställa pro-
cesser i samtliga verksamhetssystem och 
rutiner hos myndighet och utförare för 
att starta upp.
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Ett växande kultur- och fritidsutbud
I vår kommun ska alla invånare ha möj-
lighet till en stimulerande fritid, oavsett 
ålder, intressen och ekonomi. Kommun-
invånare och besökare från regionen ska 
kunna finna ett utbud av möjligheter till 
återhämtning, rekreation, förkovran och 
nischad handel.

Kultur- och fritidskontoret erbjuder 
aktiviteter exempelvis via sina idrottsan-
läggningar, simhall, kulturskolan och 
kulturhuset. Under 2017 har man bland 
annat arbetat för att utveckla möjligheten 
till spontanaktiviteter och verka för in-
spirerande miljöer.

Föreningslivet är en viktig aktör för 
att komplettera det fritidsutbud som 
drivs i kommunens regi, för att kommu-
nens invånare ska ha möjlighet att få en 
stimulerande fritid. Under 2017 anställ-

LEVANDE PLATS
En kommun som växer
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska 
kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi 
ställer om till ett långsiktigt socialt, eko-
logiskt och ekonomiskt hållbart Upp-
lands-Bro.

Antalet invånare i kommunen fortsät-
ter att öka. Till och med november hade 
en ökning skett med 816 personer. Arbe-
tet med att ta fram detaljplaner är en för-
utsättning för att nå målen om en kom-
mun som fortsätter att växa årligen även 
i framtiden. Genom detaljplanearbetet 
skapar vi förutsättningar för �er verk-
samhetsområden och bostäder. Under 
året har tre detaljplaner och en fördjupad 
översiktsplan för landsbygden antagits.

En hög befolkningstillväxt ökar voly-
merna för kommunens verksamheter och 
arbete med förberedande planering för 
att möta framtida behov görs löpande. 
Arbete med att få kommunen att upple-
vas som en tryggare plats har intensi�e-
rats under året.

Nämndmål
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och 
fritidsutbud av hög kvalitet

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt 
område

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanak-
tiviteter

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för fören-
ingslivet

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer   Kultur- och fritidsnämnden

Öka det kulturella utbudet i Socialnämndens verksamheter i samar-
bete med Kultur- och fritidsnämnden

  Socialnämnden

Medverka till att det skapas mötesplatser för möten mellan äldre och 
ungdomar, över målgruppsgränser

  Socialnämnden

Nämndmål
Attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för 
verksamheter att etablera sig och växa

  Kommunstyrelsen

Tillgången till snabba bredbandsuppkopplingar ska öka   Kommunstyrelsen

Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är 
trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta 
arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs rätts-
säkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen.

  Bygg- och miljönämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämn-
dens kompetens tas tillvara

  Kultur- och fritidsnämnden

Verka för att tillgodose behovet av bostäder för Socialnämndens 
målgrupper

  Socialnämnden

Inrätta stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning   Socialnämnden

En	god	tra�kmiljö	och	tillgänglighet	för	alla	tra�kantslag   Tekniska nämnden

En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser   Tekniska nämnden

Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god 
leveranssäkerhet

  Tekniska nämnden

Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov   Tekniska nämnden

Utbudet av omsorg och utbildning håller jämn takt med kommunens 
expansion

  Utbildningsnämnden

des därför en föreningsstrateg för ett än 
mer förbättrat stöd och för att säkerställa 
kvalitén gentemot föreningslivet.

Socialkontoret har under året genom-
fört en rad aktiviteter för att bidra till att 
öka det kulturella utbudet i sina verk-

samheter. Insatser har också gjorts för 
att medverka till möten mellan de äldre 
och ungdomar, genom exempelvis sam-
arbeten med förskolor och via 30 stycken 
feriearbetare under sommaren 2017
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En grön kommun i utveckling
Vi stärker vår gröna profil och vårt kli-
matarbete genom ökad dialog med med-
borgarna.

Kommunen har gjort en rejäl resa i 
sin strävan att vara en grön kommun i ut-
veckling. År 2009 rankades Upp-
lands-Bro på plats 246 av landets 290 
kommuner. Sedan dess har resultatet för-
bättrats avsevärt för att i år hamna på 
44:e plats. Kommunen ligger därför kvar 
på sin topplacering från föregående år. 
Bedömningen genomförs årligen av tid-
ningen Aktuell hållbarhet.

Upplands-Bro kommun driver ett 
långsiktigt miljö- och klimatarbete för 
att skona miljön från negativ påverkan av 
våra verksamheter. Detta arbete utveck-
las inom ramen för ett miljöledningssys-
tem som varit under införande 2017. 
Inom ramen för detta lanserades en webb- 
utbildning som alla anställda i kommu-
nen ska genomföra för att öka sina kun-
skaper om hur våra verksamheter påver-
kar miljön och vad som kan göras för att 
minska den påverkan.

Kommunen arbetar även aktivt för att 
bidra till att invånarna och företagen kan 
leva klimatsmart och minska sin påver-
kan på miljön. Upplands-Bro kommun 
erbjuder därför kostnadsfri och opartisk 
energi- och klimatrådgivning som invå-
nare, föreningar och företag kan kontak-
ta för personlig rådgivning. Under året 
lanserades bland annat en solkarta för att 
stimulera till solel- och solvärmeinstalla-
tioner. En mer utförlig redovisning av 
miljöarbetet i kommunen åter�nns i mil-
jöbokslutet som presenteras i ett särskilt 
avsnitt i årsredovisningen för 2017.

Nämndmål
Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten 
med 5 %

  Upplands-Bro

Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommu-
nala verksamheten med 5 %

  Upplands-Bro

Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten 
med 6 stycken

  Upplands-Bro

Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %   Upplands-Bro

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %   Upplands-Bro

Alla	kommunala	skolor	och	förskolor	ska	vara	certi�erade	enligt	
Grön Flagg

  Upplands-Bro

Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
utveckling

  Kommunstyrelsen

Ett välfungerande miljöarbete inom den interna organisationen   Kommunstyrelsen

Upphandlingar ska genomföras utifrån ett långsiktigt och hållbart 
perspektiv

  Kommunstyrelsen

En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet   Kommunstyrelsen

Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa   Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ska verka för en god folkhälsa genom till-
syn och hantering av ärenden inom tobakslagen, alkohollagen och 
handeln med vissa receptfria läkemedel

  Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ska verka för att konsumenterna får säkra 
livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effek-
tiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll

  Bygg- och miljönämnden

Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vat-
tenförsörjning ska uppnå godkänd standard

  Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ska informera om energisnålt byggande, 
användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggna-
tion samt hur byggnaden i övrigt kan anpassas till nya miljörön

  Bygg- och miljönämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och 
vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område

  Kultur- och fritidsnämnden

En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med mins-
kade avfallsmängder och ökad källsortering

  Tekniska nämnden

Andelen ekologiska livsmedel ska öka   Utbildningsnämnden

Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns 
vardag

  Utbildningsnämnden
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God ekonomisk hushållning
En kommun med god ekonomi och 
uppföljning
Kommunen har en ekonomi i balans, varje 
verksamhet håller sin budget varje år. 
Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag 
sker i varje nämnd, utskott och bolag med 
relevanta metoder. Mellan nämnderna får 
justeringar ske av redovisningstekniska 
skäl under året. Varje nämnd ska bedöma 
om god ekonomisk hushållning är uppfyllt 
både ur ett �nansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och 
avgifter ska vara aktuella, logiska samt an-
passas så att de står i relation till de åtgär-
der som ska utföras.

Kommunens taxor och avgifter ses lö-
pande över och några är också knutna till 
olika kostnadsindex eller prisbasbeloppets 
utveckling som följer den allmänna prisut-
vecklingen i landet.

Utifrån den styrmodell som finns i 
kommunen sker uppföljning av nämnders 
och styrelsers ekonomi och många av 
nämnderna har också uppföljning månatli-
gen av ekonomin.

Nämndmål
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de 
står i relation till de åtgärder som ska utföras

  Upplands-Bro

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott 
och bolag med relevanta metoder

  Upplands-Bro

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är  
uppfyllt	både	ur	ett	�nansiellt	perspektiv	och	ett	verksamhetsmässigt	
perspektiv

  Upplands-Bro

Upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar till kommunens 
övergripande mål

  Kommunstyrelsen

Samtliga verksamheter inom socialnämnden ska ha digital dokumen-
tation, 100 %

  Socialnämnden

Samtliga insatser ska ha en genomförandeplan i verksamhets- 
systemet, 100 %

  Socialnämnden

En god uppföljning av nämndens entreprenader och noggrann 
analys och planering inför nya entreprenadavtal

  Tekniska nämnden

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de 
står i relation till de åtgärder som ska utföras

  Utbildningsnämnden

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott 
och bolag med relevanta metoder

  Utbildningsnämnden

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är upp- 
fyllt	både	ur	ett	�nansiellt	perspektiv	och	ett	verksamhetsmässigt	
perspektiv

  Utbildningsnämnden

Fotboll i Upplands-Brogymnasiet.
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Kommunstyrelsen
 
Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen leder och samordnar 
kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kom-
munfullmäktiges mål uppnås. 

Kommunstyrelsens budgetområden 
omfattar verksamheter under Kommun-
ledningskontoret och Samhällsbyggnads- 
kontoret. 

Verksamheten i siffror 

 2017 2016 2015

Nämndens netto- 
kostnader 117 058 142 748 107 903
Nämndens 
budgetavvikelse 54 702 15 078 3 848
-varav försäljning 
tomträtter 2 044 5 035 4 400
-varav jämförelse- 
störande exploaterings- 
intäkter 44 898 5 750 6 001
Antal månads- 
avlönade personer 210 187,6 96
-varav antal tillsvidare- 
anställda personer 167 153,6 82
-därav Kommun- 
ledningskontoret 146 133,6 66
-därav Samhälls- 
byggnadskontoret 21 20 16

 
Under 201��yttades 21 tjänster till Tekniska nämnden. 
Från 2016 ingår Arbetsmarknadsenheten och Vuxen- 
utbildningen i Kommunledningskontoret, vilket förklarar 
ökningen av årsarbetare mellan 2015 och 2016. 
 

Viktiga händelser under året 
Upplands-Bro är Kommunen som ger 
plats. Vi är en av landets mest expansiva 
kommuner. Det ställer krav på utveck-
ling och tillväxt av kommunens verk-
samheter, kommunal service, infrastruk-
tur, nya arbetstillfällen med mera. 
Kommunstyrelsens ansvar i detta är att 
ge leverans av hög kvalitet, strategisk 
och långsiktig planering, utveckling, 
kommunikation samt en fördjupad servi-
ce på alla områden.

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 fort-

satt stort men det är en utmaning att 
kunna tillhandahålla kommunal mark 
baserat på efterfrågan. Angeläget är också 
att kunna planera för nya verksamhets-
områden för att möjliggöra utveckling 
för kommunens lokala företagare. 

Trygghet och säkerhet har fortsatt 
varit i fokus. Under året har nya tjänster 
som trygghetsvärdar inrättats. Förstärkta 
väktarinsatser och fördjupat samarbete 
med Fryshuset och polisen har varit  
prioriterade. Trygghetsinventering i Bro 
genomfördes i början av september och 
resulterade i ett antal åtgärds- och för-
bättringspunkter. En stor del av punkterna 
har åtgärdats eller är under åtgärdande. 
En medborgarvärd har anställts i kontakt- 
center. Polisen är sedan hösten samloka-
liserad med kontaktpunkt i kommunens 
kontaktcenter, där de omväxlande tar 
emot i Kungsängen och Bro under tis- 
dagar.

Demokrati och delaktighet har ge-
nomfört en demokratidag med närmare 
500 elever och en tillgänglighetsdag där 
anställda fått möjlighet att uppleva hur 
det är att vara funktionshindrad. Cirka 
1700 välkomstbrev skickades ut i våras 
till kommunens nyinflyttade och två 
medborgarskapsceremonier för nya 
svenska medborgare genomfördes under 
våren.I somras lanserade kommunen en 
ny hemsida som är mer tillgänglig än 
den förra p��era olika nivåer.

Inom ramen för Tillväxt och närings- 
liv har detaljplaner för ett större antal 
bostäder har antagits. Det tyska bolaget 
Zalando offentliggjorde beslutet att bygga 
ett 30 000 kvadratmeter stort central- 
lager i Brunna, som öppnar fullt ut våren 
2018 och planerar att sysselsätta närmare 
500 anställda

Inom Utbildning, sysselsättning och 
integration har kompetensutveckling av 
personalen vid vuxenutbildningen skett 
för att möta en  förändrad målgrupp med 
kortutbildade samt studerande med studie- 
hinder som t.ex ADHD, Aspergers samt 

läs- och skrivsvårigheter. 
Ett samarbetsavtal med Arbetsför- 
medlingen kring Extratjänster och  
Traineejobb resulterade i att 26  personer 
anställdes inom olika områden. Under 
året anställdes 13 personer i Åter i  
arbeteverksamheten som är en riktad 
verksamhet kopplad till socialtjänsten. 
451 ferieungdomar har arbetat inom 
kommunens egna verksamheter, fördelat 
på 48 olika arbetsplatser.

Inom området Hållbar utveckling är 
det värt att nämna att kommunen kom på 
andra plats i Naturvårdsverkets årliga 
enkät om friluftsliv i syfte att bland  
annat främja barn och ungas utevistelse i 
naturen. 

Kommunfullmäktiges beslut om att 
inrätta naturreservatet Lillsjön-Örnäs-
sjön vann laga kraft. 

Webbutbildning i miljöledning för 
alla anställda har lanserats och ska vara 
genomförd under året.

Omvärld och framtid
Kommunens läge och vår dragningskraft 
ger goda förutsättningar för en fortsatt 
stark tillväxt. Det betyder att vi behöver 
prioritera och utveckla vårt arbete med 
att planera för och bidra till en utveck-
ling som är socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar. Vi behöver också ett 
tillräckligt brett statistiskt underlag för 
att kunna genomföra träffsäkra analyser 
och prognoser. Vi måste tidigt planera 
för den framtida driften och underhållet 
av nya etableringar och verksamheter 
och ta fram nya detaljplaner utifrån en 
gemensam prioritering i kommunen. En 
fortsatt utmaning är att stötta nyanlända 
i deras etablering så att de blir inklude-
rade och delaktiga i samhället. Fram-
gången handlar om tillgång till språk, 
arbete, utbildning och kontakter.

NÄMNDERNAS VERKSAMHET

KOMMUNSTYRELSEN
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Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Kommunledningskontoret 227 265 59 009 225 121 71 081 2 143,7 12 072 14 216 9 648

Samhällsbyggnadskontoret 19 553 14 330 27 027 60 245 -7 473,1 45 915 38 442 395

Försäljning tomträtter 552 2 273 552 4 316 0,1 2 044 2 044 5 035

Summa 247 370 75 612 252 700 135 642 -5 329,3 60 031 54 702 15 078

EKONOMI
Årets resultat

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar ett överskott  
på 54,7 mnkr jämfört med budget.  
Försäljning av tomträtter genererar ett 
överskott på 2 mnkr. Kommunlednings-
kontoret redovisar ett överskott på  
14,2 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret 
verksamheter under Kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott på 38,4 mnkr.  
Då ingår exploateringsintäkter med  
44,9 mnkr.
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Av Kommunledningskontorets överskott 
står Vuxenutbildningen för 6,2 mnkr. 
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett 
mindre överskott på 0,6 mnkr I övrigt re-
dovisar staberna överskott, till största 
del beroende på vakanser som medför 
lägre personalkostnader när medarbetare 
slutat och rekryteringsprocesserna blivit 
utdragna innan nya har börjat.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar 
ett sammantaget ett överskott på 38,4 
mnkr. Överskottet beror på försäljning 
av kommunal mark i pågående exploate-
ringsprojekt samt överskott från försälj-
ning av tomträtter motsvarande 2,0 mkr.

Från och med augusti 2018 erbjuder Vuxenutbildningen en ny utbildning för dig som jobbat 
som undersköterska eller liknande under minst ett år. Utbildningen riktar sig till dig som är 
intresserad av personal- och ledarskapsfrågor.
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Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet Första Steget inom sociala in-
vesteringsfonden har varit lyckosamt. 
Projektets resultat har behandlats i Kom-
munstyrelsen.

Första Steget-projektet i Upplands- 
Bro kommun är ett samverkansprojekt 
mellan socialkontoret, arbetsmarknads- 
enheten och vuxenutbildningen för att 
främja snabbare språkinlärning, integra-
tion på arbetsmarknaden och i samhället. 
Projektet finansieras av kommunens  
sociala investeringsfond, är i grunden 
2-årigt och avslutades i december 2017.

Projektet främjar ökad livskvalitet för 
individen och minskade kostnader för 
försörjningsstöd för kommunen. Genom 
en helhetssyn på nyttan för deltagaren, 
samhället och kommunen har vi skapa 
projektet som är ett resultat av det 
HEP-fokus (Helhetssyn, Engagemang  
och Professionalitet) som vi arbetar  
enligt i kommunen idag.

Projektet riktar sig till de SFI-stude-
rande som har försörjningsstöd eller står 
i riskzonen för detta och som inte har 
någon annan aktivitet än femton tim-
mars SFI-undervisning i veckan. Ett mål 

är att de studerande själva upplever att 
deras möjligheter att få ett arbete eller gå 
vidare till studier har ökat. De helt nyan-
lända individer som omfattas av arbets-
förmedlingens etableringsuppdrag ligger 
utanför detta projekt då dessa i regel har 
ett batteri av andra aktiviteter som de 
kan ta del av genom Arbetsförmedlingens 
försorg.

För SFI-verksamheten är det en ut- 
maning då många av de studerande har 
väldigt kort eller ingen tidigare utbild-
ningsbakgrund. Studerande med kort 
studiebakgrund tenderar att vara kvar på 
SFI betydligt längre än andra studerande. 
Enbart skolförlagd språkundervisning är 
inte heller tillräcklig för denna grupp för 
att klara sig i det svenska samhälls- och 
arbetslivet. Mer behövs.

God ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens samlade överskott 
uppgår till 54,7 mnkr. Resultatet är  
7,8 mnkr när reavinst från försäljning  
av tomträtter och exploatering är exklu-
derade.

Kommunstyrelsen bedöms bidra till 
att kravet på god ekonomisk hushållning 
i kommunen uppfyllts ur ett �nansiellt 
perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms 
också uppnå god ekonomisk hushållning 
ur ett verksamhetsmässigt perspektiv 
mot bakgrund av att de mål som besluta-
des i budget 2017 i stort är uppfyllda.  
Av 28 mål är 24 uppfyllda och 4 delvis 
uppfyllda.

KOMMUNSTYRELSEN

Projekt Projekt 
start

Projekt  
slut

Budget hela 
projektet

Redovisat 
tom 2017

Prognos för 
projektet

Prognos- 
avvikelse

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto

Första Steget 15-05 17-12 6 339 5 269 5 269 1 070

Summa 6 339 5 269 5 269 1 070

Sociala investeringsfonden

Första Steget-projektet är ett samarbete mellan socialkontoret, arbetsmarknadsenheten och vuxen-
utbildningen för att främja snabbare språkinlärning, integration på arbetsmarknaden och i samhället. 
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Bygg- och miljönämnden
 
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 bygglovspröv-
ning, förhandsbesked och anmälan.

Vidare ansvarar Bygg- och miljö-
nämnden för kommunens myndighets- 
utövning inom ett �ertal andra lagstift-
ningar - miljöbalken, livsmedelslagen, 
strålskyddslagen, smittskyddslagen,  
alkohollagen, tobakslagen 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 miljö- 
påverkan uppstår. Målet är att bidra till 
att de nationella och regionala miljö- och 
folkhälsomålen uppnås.

Samhällsbyggnadskontoret är det 
kontor som arbetar för Bygg- och miljö-
nämnden. Kontoret arbetar även för  
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. 
 
Verksamheten i siffror 

 2017 2016 2015

Nämndens 
nettokostnader 1 904 2 755 3 557
Nämndens  
budgetavvikelse 3 219 4 197 3 445
Antal månads- 
avlönade personer 19 18 21
-varav antal tillsvidare- 
  anställda personer 18 15 17

Under verksamhetsåret (2016/12 - 2017/12) har antalet 
tillsvidareanställda ökat från 15 till 18.
 

Viktiga händelser under året
Kommunen är i fortsatt stark tillväxt och 
mängden av ärenden är fortsatt hög inom 
nämndens ansvarsområden. 

För livsmedel och alkohol har en ny 
tillsynsplan för åren 2018-2020 antagits.

Bygglov för bostäder har beviljats för 
282 lägenheter på Ringvägen, ca 20 par-
hus i Jursta, ca 26 lägenheter på Härnevi 
skolväg samt ett äldreboende på Lillsjö 
badväg. 

Tidsbegränsade bygglov har beviljats 
för boenden för nyanlända i Brunna och 
Lindhagaberg, uppställningsplatser på 
Björknäs camping samt för Källskolans 
skolverksamhet i Ekhammar.

I övrigt har nämnden arbetat med  
ytterligare utbyggnad av logistikområdet 
i Örnäs och Viby och utbyggnad och ex-
ploatering av Brunna Handelsområde.

Under 2017 har ändringar i byggreg-
lerna tagits fram för att skärpa energi- 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Polisen�yttade in i kommunhuset (bild med Jörgen och Camilla).
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

kraven. Året 2017 har också varit första 
helåret som bygglovsverksamheten har 
arbetat med kravet om handläggningstid 
på högst fyra veckor efter komplett an-
mälan enligt Plan- och byggförordningen.

Bygglovsverksamheten har under 
2017 tagit ansvaret att hålla i Bygglovs- 
alliansens inspektörsnätverk och kommer 
att se till att träffar hålls med andra  
kommuner under 2018 och framöver för 
att stärka samsynen gällande hand- 
läggning i Stockholms län.

En ny tjänst som arbetar med olovligt 
byggande och tillsyn har tillsatts för att 
kunna hantera dessa ärenden.Tillsynsan-
svaret enligt plan- och bygglagen ligger 
hos kommunens byggnadsnämnd enligt 
lag och dessa ärenden måste handläggas 
rättssäkert för att verksamheten ska klara 
detta lagkrav och fylla sin samhälls-
funktion.

Miljöavdelningen har under året sett 
en ökande ärendehantering dels beroende 
på det ökande antalet exploaterings- 
företag och dels beroende på det ökande 
antalet avstyckningar på landsbygden 
som båda medför krav på delaktighet i 
olika former.

Under året har också inkommit ett an-
tal ansökningar om tillstånd som t ex 
ändringar i tillstånd för verksamheten 
vid Arlanda, tillstånd enligt miljöbalken 
för tillfällig hamn och masshantering 
under 10 år vid Toresta grus- och bergtäkt.

En sammanställning av VA-invente-
ringar och uppdatering av information 
om VA på landsbygden har genomförts.

EON har projekterat kraftvärme- och 
biogasanläggning samt fjärrvärmeled-
ningar och har bytt ut äldre elledningar.

Verksamheten för Livsmedel, alko-
hol och tobak har löpt enligt plan. 

Under året har kontroller av ålders- 
kontroller (legitimation) på 16 försälj-
ningsställen (av 18) av tobak och en 
kvällskontroll av restauranger (serve-
ringstillstånd) genomförts. Avdelningen 

har också medverkat vid länsstyrelsens 
projekt för livsmedelsprovtagning vid 
skolor och caféer.

 Dessutom har en ny tillsynsplan för 
2018-2020 antagits. 

Omvärld och framtid
Bygglov
Bygglovsverksamheten följer ett antal 
utredningar som Boverket har fått som 
regeringsuppdrag. Det handlar bland  
annat om utökade möjligheter att bygga  
i de redan be�ntliga Attefallsreglerna 
och om det kan tas fram föreskrifter för 
nära-nollenergibyggnader. Man följer 
också utredningarna Loggbok för bygg-
projekt, digitaliseringsprojektet Får jag 
lov och utredningen kartläggning av 
byggskador. Bygglovsverksamheten har 
också inlett arbetet med att utreda frågan 
om utökad bygglovsbefrielse gällande 
installation av solceller på vägg och tak.

Miljö har arbetat med att underlätta 
kompetensförsörjning hos kommunerna 
genom att påbörja en översyn av avtals-
samverkan.

Befintliga åtgärdsprogram, förvalt-
ningsplaner och miljökvalitetsnormer för 
Sveriges vatten, som syftar till att nå de 
svenska miljökvalitetsmålen och  gäller 
för 2016-2021, innebär att det kommer 
att krävas stora insatser och förstärkta 
resurser för att klara de utmaningar som 
ligger framför oss. Åtgärdsbehovet är 
fortsatt stort på många områden och ex-
empel på detta är åtgärder för att få bukt 
med övergödningssituationen. Miljöav-
delningen behöver förbättra tillsynen av 
till exempel enskilda avlopp. 

För närvarande sker en utvärdering av 
EU-lagstiftningen om växtskyddsmedel 
och bekämpningsmedelsrester. Eventu- 
ella förändringar påverkar miljöavdel-
ningens tillsyn på hur brukare handskas 
med kemikalier uppströms innan det blir 
ett problem för vattentäkter och konsu-
menter.

Under 2017 har förändringar i miljö- 
prövningsförordningen lett till att taxan 
behöver ses över. Av miljötillsynsförord-
ningens 6 § framgår att hos tillsynsmyn-
digheten ska  det �nnas en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Be-
�ntlig utredning behöver uppdateras och 
SKL har påbörjat ett arbete med stöd till 
kommunerna.

Miljöavdelningen behöver höja kun-
skapen och förbättra tillsynen om bland 
annat industriutsläppsdirektivet och ani-
maliska biprodukter.

Livsmedel, alkohol och tobak
För närvarande pågår en statlig översyn 
av tillsynsverksamheten i syfte att kunna 
bilda kommunalförbund speciellt för 
kommuner med färre än tre anställda 
inom livsmedelskontrollen. Målet är att 
förändringar ska gälla från 1 januari 
2020. Översynen har samtidigt lett till 
att �er kommuner börjat samverka med 
delad (gemensam) tillsyn.
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Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Bygglov 7 471 7 000 7 233 8 396 238 1 396 1 634 3 108

Miljö- och hälsoskydd 6 177 1 929 5 058 2 635 1 119 706 1 825 1 379

Livsmedel, alkohol och tobak 1 523 1 120 1 626 982 -103 -138 -241 -290

Summa 15 171 10 049 13 917 12 013 1 254 1 964 3 218 4 197

Ekonomisk analys
Bygg- och miljönämnden visar samman-
taget ett överskott på 3 218 tkr i förhål-
lande till budget. Intäkterna är 1 964 tkr 
högre än budgeterat. Kostnaderna är  
1 254 tkr lägre än budgeterat.

Bygglovsverksamheten visar ett över-
skott på 1 634 tkr i förhållande till bud-
get. Resultatet beror på att en fortsatt 
ökande ärendemängd ger högre intäkter 
än budgeterat. Intäkterna är beroende av 
konjunkturen och visar ett överskott på  
1 396 tkr jämfört med budget. Kostna-
derna för bygglovsverksamheten utgörs i 
huvudsak av personalkostnader och 
ärendehanteringssystem. Personalstyrkan 
består i slutet av 2017 av 8 medarbetare.

Miljöverksamheten visar ett överskott 
på 1 825 tkr i förhållande till budget.  
Resultatet beror dels av högre intäkter än 
budgeterat (700 tkr) samt av en vakant 
tjänst (1100 tkr). Kostnaderna för miljö-
verksamheten utgörs i huvudsak av  
personalkostnader och ärendehante-
ringssystem. Personalstyrkan består i 
slutet av 2017 av 8 medarbetare.

Livsmedel, alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel visar ett underskott 
på -241 tkr i förhållande till budget. In-
täkterna visar ett underskott motsvarande 
-138 tkr. Underskottet beror främst på  
att höjningen av taxan för livsmedels- 
kontroll inte slår igenom på förväntat 
sätt gällande intäkter då antalet detalj- 
handlare och restauranger är färre än 
prognostiserat.

Lönekostnaderna är -103 tkr högre  
än budgeterat, vilket förklaras av den 
omorganisation som genomförts under 

2016. Personalstyrkan består i slutet av 
2017 av 2 medarbetare.

God ekonomisk hushållning
Sammantaget visar nämnden ett över-
skott på 3 218 tkr. Det visar att Bygg-och 
miljönämndens verksamhet har en god 

ekonomisk hushållning. Taxorna är före-
mål för kontinuerlig översyn inom 
nämndens verksamhet. Verksamheten 
som i huvudsak är myndighetsutövning 
följer gällande lagstiftning och verksam-
heten bedrivs rättssäkert och med god 
service.

EKONOMI
Årets resultat

Bro station
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden
 
Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
människors fritid. Nämndens verksam-
het är strategiskt viktig när det gäller 
kommunens attraktionskraft och där- 
igenom också den ekonomiska tillväxten. 
Nämndens ansvarsområden påverkar ut-
vecklingen av människor och av samhället 
inom de �esta 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, förenings-
stöd/utveckling, bidragshantering och 
lokalbokning, bibliotek och kulturhus 
�nns inom nämndens ansvarsområde. 
Dessutom ingår allmänkulturell verk-
samhet så som konst, kultur- och fritids- 
aktiviteter i vård och omsorg, skapande 

skola, kulturmiljö, kulturskolan och  
offentliga arrangemang och från och med 
1 januari 2018 även kommunens tre fri-
tidsgårdar.

Verksamheten i siffror 

 2017 2016 2015

Nämndens 
nettokostnader 73 083 70 700 57 164
Nämndens  
budgetavvikelse 498 607 2 220
Antal månads- 
avlönade personer 65 60 58
-varav antal tillsvidare- 
  anställda personer 58 55 54

 
Viktiga händelser under året
Satsningen på ungdomar genomsyrar 
verksamheterna utifrån de förutsättningar 
som råder gällande lokaler. Bland annat 
har en ungdomsproducent och en kultur-
assistent som arbetar med ungdomsin- 
�ytande i olika typer av events anställts. 
Arbetet med aktivitetsparken i Råby och 

idrottshall anpassad för bordtennis är i 
full gång. Byggnationen av ett nytt stall 
har slutförts och delar av det gamla stal-
let har rivits. Konsthallen är färdigställd 
och �era uppskattade utställningar har 
genomförts.

Nämnden har investerat 22 miljoner 
kronor i ett nytt stall, där Upplands-Bro 
Ryttarförening bedriver ridskoleverksam-
het. Dessutom har Stockholms idrottsför-
bund bidragit med 1,5 miljoner kronor till 
en ny ridbana med nya rid- och körplaner. 
Stallet invigdes i augusti 2017. 

Projektet med att bygga en sporthall 
anpassad för bordtennis med en��exibilitet 
som gör den möjlig att användas även för 
andra verksamheter har pågått under året. 

Upplands-Brofestivalen satte nytt  
publikrekord och ”Liten Gala för Världens 
Barn” slog rekord med över 25 000 in-
samlade kronor.

Ridläraren Elisabet Zillén, med hästen Westie, i det nya stallet i Bro, som invigdes den 27 augusti.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

EKONOMI
Årets resultat

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Ledning Kultur och fritid 2 918 0 3 344 0 -426 0 -426 254

Fritidsenheten 42 343 4 122 42 463 4 319 -120 197 78 -56

Kulturenheten 24 238 687 24 752 1 734 -514 1 047 533 425

Kulturskoleenheten 10 971 2 080 10 761 2 183 210 103 313 -16

Summa 80 470 6 889 81 320 8 236 -850 1 347 498 607

Ekonomisk analys
Ledning Kultur- och fritid Underskottet 
om 426 tkr beror på att rivningen av stallet 
togs på driften då kontoret som helhet 
visar ett positivt resultat.

Fritidsenheten Överskottet om 78 tkr 
beror främst på att intäkterna överskred 
budget, men också då enheten �ck fel- 
aktiga vattenfakturor och indikationer på 

att de skulle överskrida budget. Fritidsen- 
heten har avstått från vissa renoveringar 
på fastigheter då budgeten varit snäv.

Kulturenheten - överskottet om 533 tkr 
avser främst lägre lönekostnader, lokal-
hyror samt elkostnader.

Kulturskoleenheten Överskottet om 314 
tkr avser främst lägre verksamhetskost-
nader inom ungdomsverksamheten.

God ekonomisk hushållning
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att 
nämndens verksamhet visar på en god 
ekonomisk hushållning. Synen inom 
kontoret präglas av ekonomiskt ansvar 
och samtidigt av en kultur som tillåter 
nya idéer och inte hindras av ett snävt 
synsätt på möjlighet til��nansiering.

En av årets större satsningar har varit 
kommunkoreografen Ingrid Olterman - 
ett samarbete med länskulturfunktionen 
Dans i stan. Ett stort antal arrangemang 
för och tillsammans med barn och vuxna 
genomfördes på skolor, äldreboenden 
och i våra kulturlokaler.

Kulturenheten och Kulturskoleenheten 
har haft ett gott samarbete kring verksam-
het med och för ungdomar. 

Parkteatern har tidigare bara kunnat 
spela föreställningar i Stockholms stad. 
Den regeln är nu ändrad och därför kunde 
Upplands-Bro kommun under försom-
maren erbjuda två Parkteaterföreställ-
ningar på Gröna udden. 

Dessutom har en kulturmiljöutställ-
ning, utomhusbio och Lego-event genom-
förts under sommaren. Clowner och 
fysisk komedi har funnits på torgen, 
samlingsutställning fanns i konsthallen 
under Konstrundan och årets Upp-
lands-Brokonstnär. 

Omvärld och framtid
I en starkt växande kommun ökar kraven 
på ett expanderande och välfungerande 
kultur- och fritidsutbud. Kommunen har 
stora förutsättningar att bli ett attraktivt 
alternativ till andra kommuner inom 
Storstockholm då det redan �nns bra 
förutsättningar för idrott och friluftsliv 
samt intressanta kulturhistoriska miljöer. 
Det är därför väsentligt att fortsätta  
planera för kultur- och fritidsverksamhet 
och anläggningar så att planering och ge-
nomförande ligger i fas med kommunens 
expansion och invånarnas förväntningar.

Kultur- och fritidsnämndens verksam-
heter arbetar fortsatt med samverkan, att 
utveckla sina arbetsmetoder, sina olika an-
läggningar/mötesplatser och stärker kul-
turskoleenhetens infrastruktur för ungas 
eget skapande. Dialog med föreningslivet 
och kommuninvånare är av stor betydelse 
för att skapa ett välfungerande och kvali-
tativt kultur- och fritidsutbud.

På senare år har nämndens anläggningar 
ökat i antal och tekniken och den digita-
la utvecklingen har blivit mer avancerad. 
Ett ökat antal inbrott och skadegörelser 
under 2017 innebär ökade kostnader för 
återställande, vilket innebär att under-
hållet har blivit lidande. Kontoret har för 
närvarande inte någon organisation för 
den typ av fastighetsförvaltning som 
detta innebär.

Nya miljökrav kan komma att inne- 
bära högre kostnader vid renovering och 
nyetablering av konstgräs.

Då kontoret från januari 2018 även 
ansvarar för fritidsgårdarnas verksamhet 
kommer ungdomsarbetet och ungdoms-
in�ytandet förstärkas ytterligare.
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SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden 
 
Ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för omsorg av 
äldre samt personer med funktionsned-
sättning samt att barn och familjer får 
det stöd och den hjälp som regleras i den 
samlade lagstiftningen. Nämnden ansva-
rar även för ekonomiskt bistånd, insatser 
för personer med missbruksproblematik, 
boendestöd och sysselsättning till perso-
ner med psykisk funktionsnedsättning 
samt kommunen��yktingmottagande.

Inom äldreomsorgens särskilda bo- 
enden och inom gruppboenden och  
serviceboenden ansvarar nämnden för 
hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till 
sjuksköterskenivå.

Socialkontorets tre myndighetsenhe-
ter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, 

Golden retrievern Nellie har ett arbete. Ett viktigt arbete. Hon är besökshund och sprider 
glädje och får människor att må bättre när hon besöker olika verksamheter i kommunen.

Verksamhet i siffror  

  2017 2016 2015

Nämndens nettokostnader 359 640 320 075 333 889
Nämndens budgetavvikelse -5 199 1 694 -4 309
Ekonomiskt bistånd nettokostnader 21 648 25 620 24 620
Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse -1 028 5 568 2 008
Antal månadsavlönade personer 427 426 414
-varav antal tillsvidareanställda personer 403 395 385
Antal vårddygn missbruk 1 284 1 818 3 787
Antal vårddygn barn och unga 36 438 40 184 23 383
Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd 1,61 % 1,54 % 1,84 %

LVM och LSS. Utföraravdelningen be-
driver verksamhet så som hemtjänst, äldre- 
boenden, boenden enligt LSS, personlig 
assistans, stöd för barn och unga, öppen-
vård för personer med missbruk samt 
socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för 

kvalitet - och verksamhetsstöd ansvarar 
för utvecklings- och kvalitetsfrågor, och 
hanterar bland annat övergripande admi-
nistration samt samordning av nämndens 
budget.
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Viktiga händelser under året
Kvistaberg används nu som dagverksam-
het för äldre med demens och arbetet 
med förebyggande grupper pågår i både 
Kungsängen och Bro. Implementering av 
nytt planeringssystem inom utförarverk-
samheterna pågår fortfarande. Under 
året har det pågått ett aktivt arbete med 
Socialnämndens strategi för brukarmed-
verkan i syfte att ta tillvara brukarnas 
kunskaper genom exempelvis olika fokus- 
grupper. 

Arbetet med att införa Lagen om val-
frihet, LOV, för vård- och omsorgsboende 
har fortgått under året och publiceras i 
januari 2018.

Ombyggnationen på Norrgårdens 
vård- och omsorgsboende färdigställdes 
2017 och platserna står in�yttningsklara 
i januari 2018, vilket blev senare än be-
räknat. Byggnationen av en ny grupp- 
bostad för individer inom LSS på Park-
vägen pågår, beräknad in�ytt är i mars 
2018. 17 lägenheter för nyanlända byggdes 
i Brunna under året med in�yttning i  
december 2017.

Barn- och ungdomsenheten har arbetat 
för att öka andelen ensamkommande 
f lyktingbarn som är placerade inom 
kommunen samt minska andelen place-
rade inom konsulentstödda verksam- 
heter. Ett stort antal ensamkommande 
barn har under senare delen av året fått 
avslag på sin asylansökan av Migrations-
verket och antalet ärenden har därför 
minskat. Endast ett barn har anvisats 
kommunen under året.

Under året har man fortsatt sträva mot 
att arbeta enligt Signs of safety. Dess- 
utom har det arbetats med att fördjupa 
utrednings- och uppföljningsmetodiken 
enligt det reviderade Barns behov i cen-
trum, BBiC. Arbetet med att öka barns 
delaktighet, bland annat genom att an-
vända häftet Min Utredning har också 
fortgått. Häftet har lanserats under året 
genom �era föreläsningar och det har 
mött stort intresse nationellt. Ett samar-
bete har inletts med FoU. 

Under året har arbetet med att göra det 
möjligt att ansöka om försörjningsstöd 
digitalt påbörjats.

I april 2017 genomfördes en utbild-
ningsdag kring våld i nära relationer till-
sammans med andra nordvästkommuner. 
Genom att enheten har en medarbetare 
som fokuserar på dessa frågor �nns ett 
gott stöd och omhändertagande av ut- 
satta personer, såväl i akuta som längre 
situationer.

Biståndsenheten för äldreomsorg och 
funktionshinder har genomfört en ut-
bildning för Samordnad Individuell Plan 
(SIP), i samverkan med landstinget.  
Enheten har deltagit i de SIP-möten som 
varit aktuella under perioden. 

Ungdomsmottagningen har anställt en 
barnmorska på ytterligare 50 % och  
kuratortjänsten har utökats till 100 %. 
Detta har medfört förbättrade öppettider 
och mer utåtriktad verksamhet, liksom 
en kraftig ökning av antalet besök under 
hösten av både tjejer och killar.

Inom socialpsykiatrin har all personal 
gått utbildning i Ett Självständigt 
Liv(ESL). Utvecklingsarbetet fortsätter 
under 2018 för att öka brukarnas del- 
tagande i arbetsmarknadsåtgärder, öppna 
aktiviteter och andra sammanhang i 
kommunen.

Ett betydande arbete har lagts ned på 
metodik, bemötande och aktiviteter vid 

Dagverksamheten på Kvistaberg.
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boendena Norrgården och Allégården. 
Enhetens arbete med måltidsmiljön en-
ligt Äldrecentrums manual för ”Den 
goda måltiden” samt ”Traditioner” och 
kontinuerliga aktiviteter har varit medar-
betarnas fokus alltefter brukarnas indi-
viduella behov.

Kommunens demensarbete uppmärk-
sammades nationellt på olika sätt under 
2017. Årets höjdpunkt var ministerbesök 
från Sveriges äldreminister Åsa Regnér 
som tog emot Sveriges strategi för  
demenssjukdom från Socialstyrelsen.

Nytt för året är kampanjen demens-
vän, där enheten erbjuder en utbildning 
om demens i enlighet med Upplands- 
Bros vision ”kommunen som ger plats”.  
I dagsläget har 170 demensvänner ut- 
bildats. Nytt är också att verksamheten 
har tillgång till en terapihund som har 
utbildats tillsammans med sin förare på 
Svenska Terapihundskolan.

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Myndighetsenheterna 273 059 77 274 256 755 59 272 16 304 -18 002 -1 698 -14 476

Utföraravdelning 232 596 93 410 242 548 100 118 -9 953 6 708 -3 245 -5 427

Kvalitets- och verksamhetsstöd 88 681 69 211 65 960 46 233 22 721 -22 978 -256 21 598

Summa 594 336 239 895 565 263 205 623 29 072 -34 272 -5 199 1 695

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Ekonomiskt bistånd 21 020 400 22 116 468 -1 096 68 -1 028 5 568

Summa 21 020 400 22 116 468 -1 096 68 -1 028 5 568

EKONOMI
Årets resultat

Omvärld och framtid
Svårigheter att rekrytera och behålla 
personal inom myndighetsenheterna 
samt sjuksköterskor och rehabiliterings-
personal inom hälso- och sjukvårdsenhe-
ten kvarstår.

Förändringar i ersättningsnivåer och 
lagstiftning gällande ensamkommande 
�yktingbarn kan komma att kräva snabba 
och oförutsägbara omställningar både 
gällande beslut i myndighetsutövningen 
och i utförande av beviljade insatser. Det 
har inneburit svårigheter att planera på 
längre sikt.

Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård träder i 
kraft den 1 januari 2018. En regional 
överenskommelse finns för en över-
gångsperiod, dock längst till och med den 
31 december 2019. Fokus är samverkan 
mellan landsting och kommun vid ut-
skrivning från slutenvården. Upplands- 

Bro kommun möter upp detta genom att 
arbeta med Trygg/förstärkt hemgång.

LOV införs även inom vård- och om-
sorgsboende.

All verksamhet samt verksamhets- 
system behöver anpassas efter den  
nya dataskyddsförordningen GDPR som 
träder i kraft den 25 maj 2018.

Låg uppräkning av assistansersätt-
ningen och höga lönekostnader ger  
en ansträngd ekonomi inom personlig 
assistans, vilket ställer krav på en effek-
tiv administration med fungerande  
bemanning.

Följande områden ser socialkontoret 
som utvecklingsområden i framtiden; 
ökande samsjuklighet hos brukarna, digi- 
talisering inom samtliga verksamhets-
områden, nya insatser såsom spelmiss-
bruk, nya lagar och direktiv inom social-
tjänstlagen samt öppenvårdsinsatser och 
samarbetsformer inom ungdomsområdet.
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Ekonomisk analys
Socialnämnden visar ett underskott på 
5,2 mnkr vilket motsvarar 1,0 % av budget. 
Ekonomiskt bistånd visar ett underskott 
på 1,0 mnkr, motsvarande 5,0 %.

Den negativa avvikelsen beror före-
trädesvis på ökade kostnader för perso-
ner som erbjuds åtgärder genom arbets-
marknadsenheten. Antalet hushåll som 
uppbär försörjningsstöd har minskat,��er 
personer kommer ut i egen försörjning. 
Arbetet med förändrade rutiner inom 
enheten samt samarbete med arbets-
marknadsenheten pågår kontinuerligt.

 Myndighetsenheterna visar ett un-
derskott på 1,7 mnkr.

Övergripande administration avviker 
positivt med 0,5 mnkr beroende på 
minskade personalkostnader.

Vuxenenheten visar ett överskott på 0,6 
mnkr. Antalet externa placeringar av 
vuxna har varit låg och visar en positiv 
avvikelse med 1,7 mnkr. Nyttjande av 
kommunens egen öppenvård har resulterat 
i att behandling kan utföras i ökad omfatt-
ning på hemmaplan. Konsultkostnader 
medför en negativ avvikelse med 1,1 mnkr.

Barn- och ungdomsenheten visar ett 
överskott på 3,5 mnkr. Överskottet beror 
på minskat antal placeringar, fyra platser 
2,2 mnkr.

Biståndsenheten - äldre och funktions-
hinder
Äldreomsorgen avviker negativt med  
7,7 mnkr på grund av antalet dygn på  
externa korttidsplaceringar samt höga 
volymer inom hemtjänst LOV. Avvikel-
sen avseende korttidsplaceringar beror 
till en del på försenad start av sex nya 
äldreboendeplatser på Norrgården. 

Biståndsenheten - Omsorg för perso-
ner med funktionshinder samt SoL  
under 65 visar en positiv avvikelse med 
1,5 mnkr. Detta beror på att planerade 
placeringar av barnboenden skedde  

senare under året, hemtagningar inom 
vuxenboende LSS, minskade kostnader 
för extern daglig verksamhet samt ett 
minskat antal timmar inom boendestöd. 
Hemtagningar för boenden inom social-
psykiatrin har ej kunnat ske under året 
och avviker därmed negativt.

 
Utföraravdelningen visar ett negativt 
resultat på 3,2 mnkr. 
Övergripande administration avviker 
positivt med 0,6 mnkr och beror på 
minskade konsultkostnader.

Hemtjänst LOV, serviceboenden samt 
hemtjänst natt visar ett negativt resultat 
på 3,8 mnkr som orsakas av för höga 
personalkostnader till följd av minskade 
volymer. Ett aktivt omställningsarbete 
pågår i verksamheterna.

Äldreboenden, hälso- och sjukvårds- 
insatser, dagverksamheten samt tekniska 
hjälpmedel avviker negativt med 0,7 mnkr 
beroende på höga personalkostnader på 
Norrgården och Kungsgården.

Förebyggande enheten visar ett över-
skott på 0,2 mnkr.

Personlig assistans visar ett under-

skott på 1,0 mnkr. Kostnaden för att  
bedriva personlig assistans överstiger  
ersättningen från Försäkringskassan. 
Uppräkningen av schablonbeloppet för 
2017 uppgick till cirka 1%. Prognosen 
kan snabbt ändras utifrån förändringar i 
brukares beslut eller om antalet brukare 
förändras.

Gruppbostäderna visar ett överskott 
på 1,0 mnkr på grund av effektiv plane-
ring av personalbemanning.

Stöd och behandling avviker positivt 
med 0,5 mnkr och beror på vakanser 
samt ett utökat antal besök på ungdoms-
mottagningen.

 
Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett 
negativt resultat på 0,4 mnkr. 

Administrationen avviker positivt 
med 2,6 mnkr. Integration avviker nega-
tivt med 3,0 mnkr. Intäkterna för ensam-
kommande barn förändrades från och 
med 170701. Kostnaden för integration, 
ensamkommande barn, avviker negativt 
med 3,2 mnkr orsakade av höga kostna-
der i förhållande till den förändrade er-
sättningen från Migrationsverket.

Stående ovationer och applåder som aldrig ville tystna. Mattias och Mr Positive 
kan vara väldigt nöjda med sitt framträdande i FunkisMello i april.
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Tekniska nämnden 
 
Ansvarsområde 
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga 
och förvalta vatten- och avloppsnät samt 
kommunala gator och vägar, tra�kan-
läggningar, torg, skötsel av grönområden, 
bostadsnära skog inom detaljplan samt 
kommunala lekparker.

Tekniska nämnden är även en tra�k-
nämnd och fullgör kommunens uppgifter 
inom vatten- och avloppslagstiftning 
samt fastighetsrenhållning.

Dessutom ansvarar nämnden för 
kommunens stomnät i höjd och plan,  
primär- och grundkartor, GIS-verksam-
het och kommunens byggnads- och 
adressregister. Nämnden ansvarar också 
för ärenden om �yttning av fordon och 
omhändertagande av fordonsvrak samt 
ärenden enligt lagen om bostadsan- 
passningsbidrag. 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 Kommun-
styrelsen.

Verksamheten i siffror  

 2017 2016 2015

Nämndens 
nettokostnader 47 855 40 920 40 639
Nämndens  
budgetavvikelse 1 040 1 505 -2 599
Antal månads- 
avlönade personer 43 33 27
-varav antal tillsvidare- 
  anställda personer 43 32 25

 
Viktiga händelser under året 
Tekniska nämnden har fokuserat på en 
välskött och trygg utemiljö i kommunen. 
Kretsloppscentralerna har tagits över i 
egen regi och inpasseringssystem med 
bommar har införts. Nya avfallsföre-
skrifter, ny avfallsplan och VA-plan bör-
jar gälla under 2018. 

Upphandling av ny driftentreprenör inom 
gata/park-skötsel är genomförd. Införan-
det av parkeringsavgifter i centrala 
Kungsängen samt en förenklad med- 
borgardialog avseende åtgärder kring 
Tibble torg har genomförts. Nytt 
KFF-avtal har slutits med Lantmäteriet.

Under verksamhetsåret 2017 har de 
tekniska verksamheterna fortsatt präg-
lats av kommunens tillväxt. Vi genomför 
skötsel av befintlig infrastruktur och  
offentliga platser, och driver utveckling av 
teknisk infrastruktur, allmänna ytor och 
parker. Vi bidrar också i stadsbyggnads-
processen med att ta fram grundkarta, 
nybyggnadskarta, göra utstakningar och 
andra delar som är grundförutsättningar 
för byggandet i kommunen.

För att kommunen ska växa på ett 
hållbart sätt måste vi också bidra med 
specialistkompetens i samhällsplanering 
och markfrågor. Om den tekniska kom-
petensen inte��nns med redan i det tidiga 

planeringsskedet, kommer det leda till 
kostnader och problem längre fram.
Utifrån medborgardialogen som startat 
under hösten 2016 fortsätter omvand-
lingen av Torget i Kungsängens centrum 
för ytan mellan Kulturhuset och Gamla 
landsvägen.

En ny felanmälningsapp är framtagen 
där kommuninvånare enkelt kan felan-
mäla allt som rör gator, park och tra�k.

Ett första trygghetsprogram är fram-
taget för delar av centrala Bro utifrån 
den trygghetsvandring som vi deltog i 
under hösten 2017. Samtliga åtgärder 
som framkom under vandringen har vi 
åtgärdat. Arbetet kommer att fortsätta i 
�era områden i kommunen.

Vi har anlagt nya gångvägar mot 
strandpromenaden och vid Stationsbacken 
i Kungsängen.

Vi har bland annat bytt 950 belys-
ningspunkter till LED. Vi har sett över 

Den 16 oktober tog kommunen över driften  
av kretsloppscentralerna i Brunna och Skällsta. 
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belysning i gångtunnlar och håller på att 
arbeta fram ett förslag på hur vi kan be-
lysa gångtunnlarna bättre, trevligare och 
tryggare.

Under 2017 har vi fokuserat på att 
göra underhållsåtgärder på framförallt 
gång- och cykelvägar. Vi har även gjort 
en del beläggningsarbeten på fordonstra-
�knätet, framförallt på större vägar som 
var i stort behov av underhåll.

Vi har inlett ett samarbete med Frys-
huset samt elever från Broskolan för att 
dom ska känna sig delaktiga i framta-
gandet av ny utformning och belysning 
av gångtunnlar.

Vi har anlagt nya planteringsytor med 
lökar, blommor (perenner), buskar och 
träd vid Bro centrum, Kungsängens sta-
tion, Tibble torg och Lillsjöskolan.

Omvärld och framtid 
Kommunen växer snabbt och den tekniska 
avdelningen behöver också växa för att 
klara utökade åtaganden. Flera stora ex-
ploateringsområden beräknas påbörjas 
under 2018 - 2019 där vatten, avlopp och 
gator kommer att byggas i kommunens 
egen regi. Den tekniska avdelningen be-
höver därför fortsätta växa inom alla 
verksamheter, främst inom vatten- och 
avloppsenheten samt gata/park/tra�k/. 
Den ökade mängden ytor som ska tas över 
efter slutbesiktning kommer påverka 
driftbudgeten under de kommande åren.

Fortsatta framtida investeringar ge-
nom digitalisering av tjänster, arbets- 
orderhantering och arbetsplanering och 
utveckling av kommunens geogra�ska 
databaser och dokumenthantering kom-

mer att leda till en effektivisering av ar-
betsprocesser och en förbättrad kvalitet i 
och tillgänglighet till data.

Trygghetsskapande åtgärder
Vi arbetar fram ett trygghetsprogram för 
att få en planerad upprustning samt fort-
sätter våra trygghetssatsningar inom tex 
komplettering av belysning, tillgänglig-
hets-, trygghets- och säkerhetshöjande 
åtgärder på allmänna platser och vägar.

Kommunens läge i en stark tillväxtre-
gion och med höga krav på service och 
effektiv handläggning bygger på att det 
�nns tillräcklig bemanning. En service-
inriktad och rättssäker handläggning 
förutsätter resurser i fas med kommu-
nens tillväxt. Vi deltar aktivt i kommu-
nens personalstrategiska arbete.
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Ekonomisk analys
Tekniska nämnden visar sammantaget 
ett överskott på 1 040 tkr. Intäkterna  
är 1 505 tkr lägre än budgeterat. Kost- 
naderna är 2 546 tkr lägre än budgeterat.

Gator, vägar och parkering visar ett 
underskott på 110 tkr i förhållande till 
budget. Intäkter från parkeringsautoma-
terna i Kungsängen har blivit lägre än 
beräknat vilket till största delen beror på 
att parkeringsautomaterna var på plats 
först från 2 maj och SL-accesslösningen 
ännu senare under sommaren.

Vinterväghållningen visar ett under-
skott på 484 tkr i förhållande till budget. 
Detta beror mycket på tillkommande 
ytor samt höga kostnader på grund av 
väderlek under februari till april 2017.

Parkverksamheten visar ett överskott 
på 1 180 tkr i förhållande till budget. Vi 
har reglerbara mängder i avtalet med vår 
huvudentreprenör som sannolikt kom-
mer höjas till avtalet 2018. Vi har också 

fått utökade driftytor exempelvis i Ki-
lenkrysset (ca 150 träd), nya planterings-
ytor, Tibble torg, utökning av slåtter 
samt nya gräsytor som kommer 2018. 
Största anledningen till att parkverksam-
heten har ett överskott för 2017 är att 
Blomsterprogrammet har lyfts ut ur drift- 
entreprenaden. Det har satsats på perenna 
planteringar och hållbar utveckling av 
allmänna ytor istället i form av inves- 
teringar.

Bostadsanpassningsbidrag, verksam-
heten visar ett överskott i år på 780 tkr. 
Prognosen var att verksamheten förvän-
tades få ett överskott då inga större kost-
nadskrävande ärenden anmäldes.

Övrig allmän platsmark visade ett över-
skott på 147 tkr plus genom avgifter för 
upplåtelse av allmän platsmark, torgytor 
med mera.

GIS visar ett underskott på 599 tkr i för-
hållande till budget. Satsningen på att 
implementera GIS i alla kommunens 

verksamheter krävde dels förstärkning i 
form av rekrytering av ytterligare en 
GIS-ingenjör samt konsultstöd.

Mät visar ett överskott på 126 tkr i för-
hållande till budget. Detta på grund av 
lägre personalomkostnader.

Affärsverksamheterna avfall och vatten- 
och avlopp har budget i balans och redo-
visar ett nollresultat.

 God ekonomisk hushållning
Sammantaget visar nämnden ett över-
skott på 1 040 tkr. Det visar att Tekniska 
nämndens verksamhet har en god ekono-
misk hushållning. Taxorna är föremål 
för kontinuerlig översyn inom nämndens 
verksamhet. Verksamheten följer gällan-
de lagstiftning och verksamheten be-
drivs rättssäkert och med god service.
 

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Avfall 25 500 25 500 24 689 24 689 811 -811 0 0

Vatten och avlopp 49 265 49 265 48 343 48 343 922 -922 0 4 523

Avfall och VA

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Gator, vägar och parkering 31 746 4 974 30 223 3 342 1 523 -1 632 -110 909

Vinterväghållning 5 814 6 297 -484 0 -484 -678

Parkverksamhet 8 910 7 744 14 1 166 14 1 180 859

Bostadsanpassningsbidrag 3 527 2 747 780 0 780 -112

Övrig allmän platsmark 220 280 224 431 -4 151 147 70

GIS 1 457 2 056 -599 0 -599 182

Mät 3 927 1 450 3 763 1 412 164 -38 126 275

Summa 55 601 6 704 53 054 5 199 2 546 -1 505 1 040 1 505

EKONOMI
Årets resultat
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Utbildningsnämnden
 
Ansvarsområde  
Under 2017 ansvarade Utbildningsnämn-
den för kommunens verksamheter öppen 
förskola, förskola, barnomsorg på obe-
kväm arbetstid, förskoleklass, grundsko-
la, grundsärskola, fritidsgårdar, gymna-
sieskola, gymnasiesärskola samt för 
kostverksamhet. All pedagogisk omsorg 
är sedan 2013 i enskild regi.

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, öppen 
förskola och fritidsgårdar.

  

  2017 2016 2015

Barn i pedagogisk omsorg 48 41 50
Familjer som besöker öppna förskolan 78 77 75
Upplands-Brobarn i förskolor 1 772 1 679 1 599
Upplands-Broelever I grundskolor 6-15 år 3 665 3 537 3 404
Upplands-Brobarn i fritidshem 1 489 1 429 1 360
Upplands-Broelever i gymnasieskolor 951 927 927
Elever på UBG från andra kommuner 440 420 422

Verksamhet i siffror  

  2017 2016 2015

Nämndens nettokostnader 714 074 669 637 629 238
Nämndens budgetavvikelse -10 867 -6 913 1 057
Antal månadsavlönade personer 1 062 993 919
Varav antal tillsvidareanställda personer 892 849 786

 

Biblioteket på Upplands-Brogymnasiet.
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Viktiga händelser under året
Hösten 2017 startade Barn- och fritids-
programmet på Upplands-Brogymnasiet.

Ny organisation av grundskolorna i 
Bro innebär att från hösten 2017 är Finn-
staskolan en F-6-skola och Broskolan en 
7-9-skola.

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
(s.k. nattis), bedrivs sedan 1 mars på för-
skolan Ekhammar som öppnade i januari 
2017. Hagnässkolan invigdes hösten 2017 
efter omfattande ombyggnad och reno-
vering. Resultaten i grundskolans åk 9 
fortsatte att förbättras.

Finnstaskolan har då fått tillfälliga 
paviljonger för att kunna ta emot �er 
elever samt att lösa den trånga mat- 
salssituationen som nu funnits i Finnsta-
salen och Ekhammarskolan �ck ht 2017 
paviljonger till ett utökat mellanstadie.

Under våren 2016 gjordes en upp-
handling av en ny lärportal för alla verk-
samhetsområden (förskola, grund-, 
grundsär- och gymnasieskola samt vuxen- 
utbildningen). En implementering av det 
nya systemet gjordes under hösten 2016 
och fortsatte under våren 2017. Den nya 

lärportalen Vklass har inneburit att 
kommunikationen mellan lärare och 
elever förbättrats och den administrativa 
bördan för skolans och förskolans perso-
nal har förenklats och minskat. 

En fortsatt satsning har skett på att 
förbättra förutsättningen för att öka an-
vändningen av IKT-verktyg (informa-
tions- och kommunikationsteknik) i för-
skolor och skolor. Ett Ipad-projekt 
tillsammans med IT-staben och Zetup 
har lett till att �er enheter får bättre för-
utsättning för detta. 

Omvärld och framtid
Växande barnkullar
Antalet barn och elever fortsätter öka i 
förskolorna och skolorna i Upplands- 
Bro. Detta beror på att kommunen ex-
panderar och att befolkningsmängden 
ökar. Det ställer i sin tur krav på att 
kommunens skolor måste anpassa sin 
verksamhet på olika sätt. Be�ntliga skol-
byggnader måste anpassas och moderni-
seras till ett ökat elevantal och nybygg-
nationer måste planeras.

Löner
Under 2017 gjordes ingen särskild sats-
ning på löner inom Utbildningsnämndens 
verksamheter. Trots det ökar lönerna  
genom att nyanställda erbjuds mark-
nadsmässiga löner, samt statsbidrag i 
form av regeringens satsning Lärarlöne-
lyftet. Lönefrågan kommer även under 
kommande år vara en av de viktigaste 
för Utbildningsnämnden att hantera.

Förskoleklassen blir obligatorisk
Till höstterminen 2018 blir förskoleklas-
sen obligatorisk. Det innebär att f ler 
elever kommer att gå i förskoleklass. Om 
det kommer ställa nya krav på verksam-
heten är ännu för tidigt att säga. Reger-
ing och riksdag kommer under våren 
eventuellt fatta beslut om sådana föränd-
ringar.

Lovskola
Från och med 2018 blir kommunen skyl-
dig att anordna lovskola för elever som 
inte uppnått godkända betyg.

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett pedagogiskt pris 
där den totala prissumman är 30 000 kronor. I år delades 
priset mellan läraren Sandra Krantz som är speciallärare 
på Lillsjöskolan och Västra Bro förskolor. Prispengarna ska 
användas till utveckling av verksamheten.
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Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden redovisar ett under-
skott med -10 867 tkr, vilket är 3 miljoner 
bättre än i vårprognosen och i nivå med 
höstprognosen. Underskottet motsvarar 
1,5 % av nämndens totala budget.

Pedagogisk verksamhet 
Verksamheten består av barnomsorg på 
OB-tid och ersättning för barn hos dag-
barnvårdare. Resultatet för OB-verksam-
heten blev ett underskott med -1 500 tkr. 
Översyn av verksamheten pågår och en 
utvärdering ska göras efter det första 
verksamhetsåret.

Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna 
blev i stort sett enligt budget. Kommu-
nens förskolor redovisar ett underskott 
med ca -9 000 tkr p.g.a. högre personal-
kostnader än vad budget medgav.

Grundskola/Grundsärskola
Antalet elever blev i stort sett som bud-
geterat. Kostnader för elever med extra 
behov av särskilt stöd och grundsärskola 
hölls inom budget. Underskottet beror på 
att kommunens grundskolor sammantaget 
redovisar underskott.

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola
Kostnaden för Upplands-Broelever i 
gymnasieutbildningar blev ca 1 500 tkr 
lägre än budgeterat. Kostnaden för gym-

nasiesärskolan blev 1 800 tkr lägre än 
budgeterat.

Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor 
�nansierar gemensamma funktioner via 
barn- och elevpengen; Detta omfattar 

Resursteamet, Kostenheten, Modersmåls- 
enheten, verksamhetsledning, adminis-
tration och avskrivningar. Sammantaget 
redovisar dessa stödverksamheter över-
skott då kostnaderna blev lägre än bud-
geterat.

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Pedagogisk omsorg 6 878 1 869 8 257 1 940 -1 379 71 -1 308 -293

Förskola/Öppen förskola 392 413 199 978 410 162 208 975 -17 749 8 997 -8 752 -6 894

Fritidsgårdar 10 741 5 647 11 293 5 710 -552 63 -489 -715

Grundskola/Fritidshem/ Särskola 697 194 310 964 720 818 328 514 -23 624 17 550 -6 074 -4 394

Gymnasieskola/Särskola 269 480 149 885 267 787 151 486 1 693 1 601 3 294 3 292

Gemensam Verksamhet 62 662 58 273 63 218 61 292 -556 3 018 2 462 2 091

Summa 1 439 368 726 616 1 481 535 757 917 -42 167 31 300 -10 867 -6 913

Kommentarer sociala investeringsfonden
Budgeten är avsedd för lön till projekt- 
ledaren för preventionsprojektet, som 
Utbildningsnämnden ansvarar för till-
sammans 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 �nns medel kvar 
från beslutade medel för preventionspro-
jektet. 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 förut-

sättningar 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. 
Projektet möjliggör även att kommunen 
kan arbeta mer strategiskt med dessa  
frågor i framtiden.

God ekonomisk hushållning
Utbildningsnämnden har använt tilldelade 
medel i enlighet med god ekonomisk 
hushållning. Verksamhetens kostnader 
har inte fullt ut rymts inom den tilldelade 
ekonomiska ramen och redovisar en  
avvikelse på ca 1,5 %. I enlighet med 
skollagen har barn med behov av särskilt 
stöd prioriterats.

EKONOMI
Årets resultat

Projekt Projekt 
start

Projekt  
slut

Budget hela 
projektet

Redovisat 
tom 2017

Prognos för 
projektet

Prognos- 
avvikelse

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto

Preventions- 
projektet

2 016 2 017 991 439 991 0

Sociala investeringsfonden
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Familjerättsnämnden 
 
Ansvarsområde
Järfälla och Upplands-Bro kommuner 
har sedan 1 januari 2008 en gemensam 
familjerätt under en gemensam nämnd. 
Järfälla är värdkommun. Familjerätten 
ingår organisatoriskt i Järfälla kommuns 
socialförvaltning och det övergripande 
ansvaret för ledning och administration 
ligger på avdelningschefen för Individ- 
och familjeomsorg.

Familjerätten inom socialtjänstens 
verksamhet regleras av föräldrabalken och 
socialtjänstlagen. Enligt föräldrabalken 
ska kommunen besluta enligt följande:
• faderskap: godkänna faderskapsbe-

kräftelse, utreda faderskap, väcka och 
föra talan i mål om faderskap, lägga 
ner utredning om faderskap

• umgänge med umgängesstöd enligt 
beslut av domstol

• godkänna respektive inte godkänna 
avtal om vårdnad, boende och umgänge

• lämna upplysningar till tingsrätten i 
vårdnadsmål

• utse utredare i ärenden om vårdnad, 
boende och umgänge

• yttra sig i adoptionsärenden

Beslut enligt socialtjänstlagen omfattar:
• medgivande vid adoption
• prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande
• återkalla medgivande till adoption
• uppföljning av adoptionsärenden

Viktiga händelser under året
Verksamheten har under året haft �era 
tillfälliga vakanser och genomgått chefs-
byte vilket sannolikt haft påverkan på 
måluppfyllelse och verksamhetsutveck-
ling. Det är av stor vikt för kvalité och 
effektivitet att verksamheten har god be-
manning. Verksamhetens litenhet gör att 
den är känslig för vakanser. Under hös-
ten har b��ntliga handläggningsrutiner 
uppdaterats och kompletterats. Intern 
arbetsfördelning har delvis setts över för 

Verksamheten i siffror 

 Verksamheten i siffror 2017 2016 2015 2014

 Antal tillsvidare anställda 7 8 7 7
 Medelålder 44 44 44 46
 Fastställda faderskap Upplands-Bro 158 157 173 159
 Samarbetsavtal Upplands-Bro 89 109 78 112
 Snabbupplysning 39 37 43 20
 Remisser från Tingsrätten angående vårdnad, 
 umgänge,boende 17 14 8 17

att upprätthålla kompetens inom adop-
tionsområdet. De handläggare som haft 
behov har genomgått grundutbildningar 
inom verksamhetens olika delar.

Kvalitetsredovisning: 
• Samarbetsprojektet ”kon�ikt och för-

soning” tillsammans med Attunda 
tingsrätt har fortsatt.  Antalet föräldrar  
som tackar ja till att delta i projektet 

har hitintills inte varit stort, varken för 
familjerätten för Järfälla och Upp-
lands Bro eller för andra familjerätter. 
Den utvärdering som gjordes avseen-
de 2016 visar ett gott resultat för de 
familjer som deltagit. I samverkan 
med tingsrätten planeras därför nya 
utbildningssatsningar i syfte att utöka 
insatsen.

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har sedan 
1 januari 2008 en gemensam familjerätt under en 
gemensam nämnd. 
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• Samtliga handläggningsrutiner och 
lathundar har setts över och uppdate-
rats under hösten. Komplettering med 
rutiner som inte tidigare har varit do-
kumenterade har påbörjats och fortsät-
ter under 2018.

• Under hösten har också vissa föränd-
ringar gjorts avseende fördelning av 
arbetsuppgifter i verksamheten. Syftet 
har varit att höja kompetensen inom 
främst området adoption. Samtliga 
handläggare har erbjudits regelbunden 
ärendehandledning och annan kompe-
tensutveckling.

• Gällande kvalitetsindikatorerna, inom 
området samarbetssamtal har vänteti-
derna dock varit längre än önskvärt 
vilket beror på ökad belastning som 
följd av tillfälliga vakanser. Akuta ti-
der har kunnat erbjudas för dem som 
haft behov. Handläggningstiderna 
inom den myndighetsutövande delen 
ligger på fullt acceptabel nivå. Vård-
nadsutredningar och adoptionsutred-

ningar har i de��esta fall kunnat avslu-
tas inom 3-4 månader. 

• Målet om 90% enighet i samarbets-
samtal har resultatet förbättrats jäm-
fört med tidigare år även om målet 
inte helt uppnåtts (resultat = 86 %). 
Som jämförelse är motsvarande siffra 
på riksnivå ca 70 %.

Omvärld och framtid
För att i möjligaste mån minska de mera 
resurskrävande myndighetsutövande de-
larna i verksamheten bör fokus till stor 
del ligga på de förebyggande delarna, så 
som samarbetssamtal och olika informa-
tions-/rådgivande insatser. Hit kan också 
inräknas arbetet med ”kon�ikt och för-
soning” som hittills bedrivits i relativt 
liten skala. Under 2018 planeras ytterli-
gare fortbildningsinsatser i modellen i 
samverkan med Attunda tingsrätt. Mål-
sättningen på sikt är att �er ärenden ska 
handläggas enligt modellen. Nya rutiner 

har arbetats fram för att effektivisera  
arbetet med samarbetssamtal och kom-
mer att utvärderas under kommande år. 
En god och systematisk samverkan med 
övriga IFO-verksamheter (individ- och 
familjeomsorg)i de båda kommunerna 
bör också stå i fokus.

Betänkandet ”se barnet” (SOU 2017:6) 
innehåller förslag på ett antal lagänd-
ringar som förväntas träda i kraft under 
kommande år. Detta tillsammans med 
fortsatt befolkningsökning kan föranleda 
nya arbetsuppgifter och ökade volymer 
inom be�ntliga områden. Regelbunden 
och systematisk uppföljning av verksam-
heten samt omvärldsbevakning är därför 
av betydelse för att kunna anpassa verk-
samheten utifrån ändrade behov.

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

1. Familjerätten ska ytterligare stärka den enskildes  
förmåga att leva ett självständigt liv.

ingen uppgift 1/1 0/1

 

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

1.1 Föräldrar ska erbjudas samarbetssamtal inom  
två veckor.

14 dgr 13 dgr 21 dgr

 

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

2. Familjerätten ska ytterligare stärka  
barnrättsperspektivet inom sin verksamhet.

ingen uppgift

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

2.1 I utredningar rörande vårdnad, boende och  
umgänge ska de i alla bedömningar redogöras för  
barnets och ungdomens åsikter/tankar, samt tydligt  
redogöras för hur de har beaktats.

100 % 100 % 100 %

MÅL OCH RESULTAT
Framtida tillväxt (inriktningsmål)
Invånarantalet ska öka och kommunen 
som organisation ska på alla nivåer ha 
beredskap att möta expansionen. Kom-

munen ska erbjuda en blandning av bo-
ende- och upplåtelseform samt boende 
som passar för alla livets skeden, behov 
och livssituationer. Arbetslösheten ska 
minska. Antalet arbetstillfällen i kom-

munen ska öka och f ler företag ska  
etablera sig i kommunen. Kommunen 
ska även attrahera �era besökare och  
erbjuda olika typer av attraktiva be-
söksmål.
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Kvalitativ välfärd (inriktningsmål)
Invånarna ska erbjudas bästa möjliga 
välfärdstjänster för sina skattepengar. 
Kommunalt �nansierade verksamheter 

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

3. Familjerätten ska ytterligare verka för ökad livskvalitet 
och ett bättre liv för den enskilde.

ingen uppgift 0/1 0/1

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

3.1 Antalet helt eller delvis enade föräldrar i samarbets-
samtal ska uppgå till 90 %.

76 % 75 % 86 %

ska bedrivas effektivt, med ständigt för-
bättrade resultat och hög brukarupplevd 
kvalitet avseende såväl verksamhetens 
innehåll som personalens bemötande. 

Kvalitet och uppföljning ska vara det 
styrande för alla kommunalt �nansiera-
de tjänster.

DEMOKRATI, ÖPPENHET OCH 
TRYGGHET (inriktningsmål)
Alla verksamheter ska aktivt arbeta för 
inkludering och motverka alla former av 
diskriminering och segregration. Invå-

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

5. Familjerättens verksamhet ska präglas  
av inkludering.

1/1 1/1 0/1

 

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

5.1 Andel män och kvinnor i samarbetssamtal som  
upplever gott bemötande ska öka i jämförelse med  
föregående år.

80 % 81 % 80 %

Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfyllda när tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda.

narna ska erbjudas möjlighet att vara 
delaktiga och ha in�ytande i utvecklingen 
av det egna närområdet. Arbetet  för en 
tryggare kommun ska prägla all verk-
samhet och omfatta såväl förebyggande 

insatser som aktivt trygghetsskapande 
åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare 
kultur- och fritidsutbud ska vara en 
grundbult i trygghetsarbetet.

Miljö och klimat (inriktningsmål)
Järfälla och Upplands-Bro ska vara före-
gångskommuner i klimat- och miljöfrå-

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

4. Familjerätten ska minska sin negativa miljöpåverkan.
Familjerätten ska ytterligare verka för ökad livskvalitet och 
ett bättre liv för den enskilde.

ingen uppgift 1/2 1/1

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

4.1 Elförbrukningen (lokaler) ska minska jämfört med 
föregående år.

ingen uppgift Minskar 0,6 % Minskar 5,5 %

4.2 Pappersförbrukningen ska minska jämfört med  
föregående år.

ingen uppgift Ökar 1,3 % Ökar 11 %

4.1 Uträkningen baserar sig på elförbrukningen i Kvarnhuset och Posthuset.

4.2 Pappersförbrukning avser samtliga verksamheter inom Socialförvaltningen och Familjerätten.

gor. Kommunerna ska ha effektiv och 
miljöanpassad energi- och resursanvänd-

ning. Kommunerna ska också verka för 
att öka medborgarnas miljömedvetenhet. 
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FAMILJERÄTTSNÄMNDEN / REVISIONEN

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Familjerättsnämnd 6 194 1 725 6 867 1 725 -673 0 -673 -52

Summa 6 194 1 725 6 867 1 725 -673 0 -673 310

Ekonomisk analys
Bokslutet visar ett underskott på 673 tkr. Underskottet beror främst på en högre 
personalkostnad än beräknat, i form av omställningskostnad. Tillfälliga vakanser 
har medfört höga konsultkostnader, för bland annat vårdnadsutredningar under 
året. Inga statsbidrag har sökts under 2017.

EKONOMI
Årets resultat

Revisionen 
 
Ansvarsområde 
Kommunfullmäktige har utsett åtta revi-
sorer som enligt Kommunallagen årligen 
ska granska all verksamhet inom nämn-
dernas verksamhetsområden. Uppgiften 
är att pröva om verksamheten har utövats 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare 
ska revisorerna granska om räkenska-
perna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
Via utsedda lekmannarevisorer granskas 
även de kommunala bolagen.

Viktiga händelser under året
Revisorerna sammanträder ca 10 gånger 
per år. Möten hålls också löpande med 
ledande politiker och tjänstemän. Under 
2017 har möten hållits med bl a Kommun-
fullmäktiges presidium, Kommunstyrel-
sens presidium, Utbildningsnämndens 
presidium, Kultur- och fritidsnämndens 
presidium, kommunens trygghetssamord-
nare, kommundirektör och ekonomichef.

Revisorerna fortbildar sig genom del-
tagande i utbildningar, konferenser och 
erfarenhetsutbyten med revisorer i andra 
kommuner.

 Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Revisionen 1 120 0 983 0 138 0 138 207

Ekonomi

Ekonomisk analys
Revisionens verksamhet redovisar 138 tkr i överskott för år 2017.

Under 2017 har fördjupade granskningar 
genomförts avseende:
• Socialtjänstens uppsökande verksamhet.
• Planering för kommunal service i en 

växande kommun.
• Hållbar miljömässig utveckling.
• Intern kontroll inom Socialnämnden 

och Utbildningsnämnden.
• Insatser för barn i behov av särskilt stöd.
• Uppföljning av 2015 års granskningar.

Revisorernas verksamhet framgår av revi-
sionsberättelsen, avlämnade revisions-
rapporter samt revisorernas redogörelse 
för verksamhetsåret 2017.
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Omvärld och förutsättningar  
för att  nå vision 2035

Nationellt och internationellt har det 
hänt mycket under året. Under 2017 rös-
tade riksdagen igenom en klimatlag och 
nya klimatmål som ger Sverige en ambi-
tiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. 
Klimatlagen trädde i kraft 1 januari 
2018. Ett nytt mål innebär att Sverige se-
nast år 2045 inte ska ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären. 
Det här innebär att en omställning till 
fossilfria transporter behöver ske, vilket 
påverkar Upplands-Bro kommun. En av 
regeringens viktigaste satsningar för att 
nå målet är klimatklivet som stärktes 
med ytterligare 500 miljoner kronor un-
der 2017. Detta är medel som kommunen 
kan söka för projekt som bidrar till 
minskad klimatpåverkan som exempel-
vis att anlägga laddpunkter för elfordon.

Regeringen fokuserar också på ekolo-
gisk produktion. I handlingsplanen för 
att uppnå livsmedelsstrategin �nns mål 
om att 30 procent av den svenska jord-
bruksmarken och 60 procent av den of-
fentliga livsmedelskonsumtionen ska 
vara ekologisk år 2030. Det är ett mål 
som Upplands-Bro kommun är på god 
väg att nå.

Klimatförändringar märks av på �era 
håll i världen med kraftiga översväm-
ningar, orkaner och torka. Klimatföränd-
ringarnas inverkan på havet riskerar att 
slå hårt mot de miljoner människor som 
lever i kustnära områden. Östersjön och 
Mälaren är några av de vattendrag som 
kommer att påverkas kraftigt av höjd 
medeltemperatur. Mälaren är Upp-
lands-Bros och hela länets dricksvatten-
täkt vilket är sårbart om vattenkvaliteten 
försämras. På initiativ av Sverige och 
Fiji hölls därför ett stort internationellt 
havsmiljömöte under året.

Upplands-Bro kommun driver ett 
långsiktigt miljö- och klimatarbete för 
att skona miljön från negativ påverkan 
av våra verksamheter. Detta arbete ut-

vecklas inom ramen för ett miljöled-
ningssystem enligt politiskt beslut sedan 
2014. Arbetet med miljöledningssyste-
met har i stort präglat Upplands-Bro 
kommuns strategiska miljö- och klimat- 
arbete under 2017.

En grön kommun i utveckling

Upplands-Bro bland Sveriges miljö-
bästa kommuner

Kommunen har gjort en rejäl resa. År 
2009 rankades Upplands-Bro på plats 
246 av landets 290 kommuner. Sedan 
dess har resultatet förbättrats avsevärt 
för att i år hamna på 44:e plats. Kommu-
nen ligger därför kvar på sin topplace-
ring från föregående år. Bedömningen 
genomförs årligen av tidningen Aktuell 
hållbarhet.

Kommunens betyg på 23,5 av 35 möj-
liga poäng ligger över medelvärde både 
för jämnstora kommuner och i länet. Re-
sultatet innebär en nionde plats av de 26 
kommunerna i Stockholms län. Faktorer 
som ligger till grund för rankingen är 
miljörelaterade aktiviteter och miljöpre-
standa i kommunernas verksamheter. 
Rankingen består av två delar, varav en 
del är en enkät med 30 frågor om kom-

munens hållbarhetsarbete som ger hälf-
ten av poängen. Den andra delen av po-
ängen kommer från indikatorer som 
samlas in från myndigheter och organi-
sationer.

För kommunstyrelsen med tillhörande 
hållbarhetsutskott har fokus under 2017 
varit att skapa en hållbar struktur för ett 
effektivt miljö- och klimatarbete. Dri-
vande i arbetet är miljöombudsgruppen 
där samtliga kontor och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB har en repre- 
sentant. Under året har �era viktiga steg 
tagits i processen att införa miljöled-
ningssystem för kommunens organisation. 
Under året lanserades en webbutbildning 
som alla anställda i kommunen ska ge-
nomföra för att öka sina kunskaper om 
hur våra verksamheter påverkar miljön 
och vad som kan göras för att minska 
den påverkan.

Kommunen arbetar även aktivt för att 
bidra till att invånarna och företagen kan 
leva klimatsmart och minska sin påver-
kan på miljön. Upplands-Bro kommun 
erbjuder därför kostnadsfri och opartisk 
energi- och klimatrådgivning som invå-
nare, föreningar och företag kan kontakta 
för personlig rådgivning.
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Minska den totala elförbrukningen för den 
kommunala verksamheten med 5 %

Kommentar
Kommunens verksamheter har en elförbrukning 
på cirka 15,5 MWh under år 2017 vilket är en 
minskning med cirka 3,7 procent från föregående 
års elförbrukning. I elförbrukningen ingår verk-
samhetsel så som till belysning, datorer med mera 
men även el till uppvärmning i form av exempelvis 
driftsel till bergvärmeanläggningar, värmeväxlare 
och direktverkande el för uppvärmning.

Upplands-Bro är inne i en expansiv fas och det 
byggs nya lokaler och sätts upp gatubelysning i 
nya exploateringsområden. Om kommunen inte 
skulle arbetat med energieffektiviseringsåtgärder 
skulle därför kommunens elförbrukning troligtvis 
ökat istället. Under 2017 har �era renoveringar av 
skolor och förskolor genomförts där bland annat 
direktverkande el som uppvärmning bytts ut mot 
bergvärme vilket gett minskad elförbrukning.

I elförbrukningen ingår även gatubelysningen 
i kommunen vilket utgör cirka 12 procent av den 
totala elförbrukningen. Under 2017 fortsatte pro-
jektet med att byta ut gamla gatlyktor mot energi- 
effektivare LED-belysning. I slutet av året var 
cirka 65 procent av all gatubelysningen utbytt till 
LED. Det har lett till en minskning av elförbrukning 
med 9 procent trots att 400 nya gatubelysnings- 
armaturer tillkommit.

Övrig uppvärmning i lokalerna kommer från 
fjärrvärme från kraftvärmeanläggningarna i 
Kungsängen och Bro. Av fjärrvärme förbrukade 
kommunens verksamheter i år cirka 7 MWh vilket 
är en viss ökning sedan år 2016. Ökningen kan 
bero på att �era byggnader anslutits till fjärrvärme 
som tidigare värmdes upp av direktverkande el 
vilket är den minst energieffektiva metoden. Men 
fjärrvärmeförbrukningen är relativt oförändrad 
sedan fyra år tillbaka i tiden. El och värmeförbruk-
ningen påverkas av väderförhållandena vilket gör 
att det kan vara svårt att jämföra den totala för-
brukningen från år till år.

Minska den totala volymen blandat hus-
hållsavfall från den kommunala verksam-
heten med 5 %

Kommentar
Kommunen har många verksamheter som alla ger 
upphov till avfall och totalt bedöms att kommunen 
gett upphov till cirka 704 ton blandat hushållsav-
fall 2017. Under året har kommunen arbetat för att 
minska den totala mängden blandat hushållsav-
fall som går till förbränning. Flera verksamheter 
har under året börjat samla in matavfall och även 
förbättrat sitt arbete med att sortera ut avfall som 
kan gå tillåtervinning. Detta har lett till en minsk-
ning av kommunens blandade hushållsavfall med 
cirka 18 procent sedan 2016.

Öka antalet fossilfria personbilar i den 
kommunala verksamheten med 6 stycken

Kommentar
En av kommunens verksamheters största kli-
matpåverkan kommer från de fordon som körs i 
verksamheterna. Totalt har kommunen, inklusive 
de kommunala bolagen, 67 bilar inklusive de som 
de�nieras som lätt lastbil. Under 2016 drevs de 
�esta av kommunens bilar och övriga fordon på 
bensin och diesel, så kallade fossila bränslen, 
vilket ger utsläpp av koldioxid som bidrar till kli-
matförändringar. Under 2017 har ett stort antal 
fordon bytts ut och när så sker är det till största del 
miljöbilar vilka är energieffektiva bilar med låga 
utsläpp av koldioxid. Av kommunens personbilar 
är 58 procent miljöbilar.

En elbil som laddas med förnybar el har däre-
mot inga utsläpp av koldioxid då den körs. Under 
oktober 2017 byttes fyra dieselbilar i kommunhu-
sets bilpool ut till eldrivna vilket innebär att bilpoo-
len nu består av fem elbilar. De nya elbilarna har 
under året körts cirka 660 mil tillsammans vilket 
innebär att utsläpp på cirka 600 kg koldioxid und-
vikits. Även Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
har bytt ut en av sina bilar till en elbil.

Öka andelen ekologiska livsmedel med 
5 %

Kommentar
Under året har kommunen köpt in livsmedel för 
cirka 18 miljoner kronor och ökat inköpen av eko-
logiska livsmedel med 2 procentenheter till cirka 
35 procent. Denna ökning har uppnåtts genom ett 
fokus på �er ekologiska produkter samt en sats-
ning på att säsongsanpassa menyerna för kost-
verksamheten. Den långsiktiga målsättningen är 
att 50 procent av alla livsmedel ska vara ekologiska 
år 2020. Eftersom kommunen ökade andelen så 
kraftigt under 2016 får resultatet ses som att vi är 
på rätt väg och når målet om takten på 5 procent-
enheter årligen hålls.

Alla kommunala skolor och förskolor ska 
vara	certi�erade	enligt	Grön	Flagg

Kommentar
Under 2017 fortsätter förskolornas arbete med 
grön �agg och alla 19 förskolor är diplomerade 
enligt grön �agg och 3 av 10 grundskolor är dip-
lomerade. Samtliga förskolor arbetar aktivt med 
att minska förekomsten av miljöskadliga ämnen i 
barns vardag. Arbetet sker utifrån handlingsplan 
för giftfri förskola som utbildningsnämnden beslu-
tade om 2016. Under året har alla förskolor bytt 
ut plasttallrikar och plastglas innehållande ftalater 
mot bättre alternativ och utrensning av lekmaterial 
som innehåller skadliga ämnen pågår.

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 
70 %

Kommentar
Kommunens verksamheter köper in stora mäng-
der förbrukningsmaterial, mat, produkter och 
tjänster. Ett sätt att minska klimatpåverkan från 
verksamheternas konsumtion är genom att ställa 
krav i upphandlingen. Upphandlingar utförs i 
enlighet med den antagna upphandlingspolicyn 
och rutiner för hållbar upphandling.

Ett effektivt sätt är att göra en så kallad 
ramavtalsupphandling där miljökrav ställs. Det 
innebär att kommunen tecknar avtal med ett antal 
leverantörer inom ett visst produkt- eller tjäns-
teområde och sedan enkelt kan beställa dessa 
varor och veta att de uppfyller de krav som ställts. 
Genom att köpa via ramavtal styr kommunen i rätt 
miljöriktning och därför är köptrohet mot ramavtal 
ett viktigt miljömål.

Under 2017 är det inte möjligt att ta fram upp-
gifter om hur stor köptrohet är mot ramavtal gene-
rellt. Däremot har kommunen stärkt sin upphand-
lingsfunktion med ytterligare en tjänst med ansvar 
för uppföljning av avtal. Det här är ett steg på 
vägen för att nå målet. Under året har det också 
tecknats ramavtal för leasingbilar och hyrbilar 
vilket innebär att miljökrav ställts vilket kommer 
leda till en minskad miljöpåverkan.

Framåtblick för att nå vision 2035

Kommentar
Visionen om kommunen som ger plats har tydliga 
kopplingar till social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet genom betoning på effektiva kommuni-
kationer, attraktiva mötesplatser, företagande och 
entreprenörskap, hållbara boende- och livsmiljöer 
med närhet till natur och vatten. Dessa aspekter 
behöver uppmärksammas i arbetet framåt.

Genom de globala målen och Agenda 2030 
för hållbar utveckling har världens länder åtagit 
sig att från och med 2016 till år 2030 utrota fat-
tigdomen och hungern att bekämpa ojämlikhe-
ter; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande 
samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna 
och främja jämställdhet; att säkerställa ett varak-
tigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
De globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. De här målen behöver kommunen 
ta med sig i sitt arbete att nå en hållbar utveckling 
för Upplands-Bro.

För att fullfölja processen med att införa ett 
miljöledningssystem krävs att ett miljöprogram 
utvecklas. Detta kan ske genom en plan för håll-
bar utveckling som påbörjats 2017 som givet 
rådande omvärldsanalys och aktuella trender 
skulle kunna hantera samtliga element av hållbar 
utveckling för Upplands-Bro kommun. Genom att 
vidga strategiskt fokus, från miljöaspekter till håll-
bar utveckling, skulle målsättningar inom vision 
2035 kunna adresseras på ett systematiskt sätt.

EN GRÖN KOMMUN I UTVECKLING
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Ökad andel ekologiska livsmedel med 5 %
Hur stor andel ekologiska livsmedel en 
kommun har är något som rapporteras i 
�era sammanhang bland annat jämförelsen 
av kommunerna: Kommunens Kvalitet I 
Korthet (KKIK) som genomförs varje år. 
Måttet som används kallas ekovärde och 
redogör för hur stor andel ekologiska 
livsmedel som köps in av kommunens  
totala kostnad för livsmedel. Med ett eko-
värde på 35 procent är Upplands-Bro 
kommun över kommunernas medelvärde. 
Medelvärdet är 28 procent, bland de 208 
kommunerna som ingår i jämförelsen.  
I diagrammet redovisas kommunens andel 
ekologiska livsmedel.

Förskolekocken Emil Spanos är årets mottagare av kommunens 
miljöstipendium – ett pris som varje år delas ut till någon som 
uppmuntrat utvecklingen av kommunens miljöarbete.
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Inledning

Kommunens personalarbete vilar på 
Upplands-Bro kommuns personalpolicy. 
Den beskriver hur vi skapar goda arbets-
platser, där varje medarbetare känner 
arbetsglädje och stolthet, har in�ytande 
och möjlighet att utvecklas för att vara en 
del av det gemensamma välfärdsarbetet.

Vid utgången av 2017 är 1 837 perso-
ner tillsvidare- eller visstidsanställda 
med månadslön. Det är en ökning med 
64 medarbetare jämfört med 2016. Årets 
personalförändringar förklaras främst 
med volymökningar inom förskola och 
grundskola. Dessa 1 837 personer mot-
svarar 1 728 heltidsanställda.

Det är 1 588 av dessa medarbetare som 
är tillsvidareanställda. Omräknat till hel-
tid motsvarar de 1 588 tillsvidareanställda 
medarbetarna 1 517 personer.

Personalomsättningen är 16,2 %. Av 
de 255 medarbetare som har slutat har 37 
gått i pension och 18 har bytt tjänster 
inom kommunen.

De visstidsanställda (249 personer) är 
lika många som 2016, trots svårigheter 
att rekrytera och behörighetsreglerna i 
skollagen. Av de tillsvidareanställda är 
78 procent kvinnor.

Åldersstrukturen för tillsvidarean-
ställda medarbetare förskjuts något ge-
nom att �er yngre medarbetare anställs. 
Medelåldern för en kommunanställd är 
44,4 år. Fortsatt��nns merparten, eller 54 
procent, av den månadsanställda perso-
nalen i åldersintervall 40–59 år. Den ge-
nomsnittliga sysselsättningsgraden är 
95,6 procent.

Antalet medarbetare med chefsbefatt-
ning är 66 personer, en ökning med fyra 
sedan föregående år. Det innebär att 3,6 
procent av samtliga tillsvidare- och viss-
tidsanställda har en chefsbefattning. En 
relation som är nästa oförändrad jämfört 
med föregående år (3,5 %).

Under 2017 redovisas drygt 205 700 
sjukfrånvarotimmar. Det är en sänkning 
med drygt 10 600 timmar. Det��nns varia-

tioner mellan åldersgrupper och mellan 
män och kvinnor. Den totala sjukfrån- 
varon är 5,8 procent, vilket är en minsk-
ning med 0,5 procentenheter jämfört 
med 2016. Det är framför allt de längsta 
sjukskrivningarna, 91 dagar som har 
minskat. Från 165 tillfällen och 27 900 
dagar under år 2016 till 132 tillfällen och 
22 700 dagar under år 2017.

De medarbetare som varit timanställda 
har under 2017 arbetat 335 900 timmar 
(motsvarar ca 161 heltidsanställda). Mot-
svarande siffra för år 2016 var 340 800 
timmar (motsvarar ca 164 heltidsan- 
ställda). En förklaring till det sjunkande 
talet kan vara att Socialkontoret infört 
ett nytt schemaläggningssystem.

Av dagens tillsvidareanställda medar-
betare kommer 199 personer att nå pen-
sionsåldern (65 år) senast 2023. Mer än 
hälften, drygt 60 % av dessa, �nns inom 
skol- och barnomsorgsarbete. Konkur-
rensen kommer att vara stor om den ut-
bildade arbetskraft som��nns tillgänglig.

År 2017 har präglats av svårigheter att 
rekrytera och det behövs åtgärder för att 
såväl attrahera som att behålla medarbe-
tare. Det krävs ett tydligt ledningsinitia-
tiv och det arbete som pågår på kontoren 

behöver fortsätta, utvecklas vidare och 
intensifieras. Våra utmaningar ställer 
krav på nya, innovativa arbetssätt och 
samverkan för att säkerställa att rätt 
kompetens �nns för uppdragen och för 
att nämnderna ska kunna utföra sina 
uppdrag och nå sina mål. Vi behöver bli 
bättre på att analysera vilka arbetsupp-
gifter som kan frigöras från svårrekryte-
rade yrkesgrupper, för att utföras av an-
dra eller nya yrkesgrupper. Ytterligare 
egna insatser för att förstärka kompeten-
sen hos våra medarbetare kommer att 
vara nödvändiga. Bemanning, schema- 
läggning och rekrytering måste vara  
effektivt organiserat och det bör över- 
vägas om korttidsbehoven i än större  
utsträckning kan lösas med hjälp av  
ordinarie medarbetare. Detta som ett led 
i arbetet med rätt till heltid.

Arbetet med att stärka kommunens 
arbetsgivarvarumärke fortsätter och ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete tillsam-
mans med jämställdhet och mångfalds-
perspektiv är nödvändigt för att attrahera 
och behålla medarbetare. Här har ledar-
skapet och ledarskapets förutsättningar 
en stor betydelse.

PERSONALBOKSLUT
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Vid utgången av 2017 var 1837 personer tillsvidare- 
eller visstidsanställda med månadslön i kommunen.
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Anställningsform År 2017 År 2016 År 2015
Tillsvidareanställda 1 588 1 525 1 432

Tidsbegränsade månadsanställda 249 248 242

Totalt 1 837 1 773 1 674

Antal månadsanställda medarbetare

År 2017 2016 2015
Totalt 80,1 80,3 78,2

Kvinnor 78,7 79,2 76,5

Män 85,1 85,6 86,3

Andel heltidsarbetande tillsvidareanställda 

År 2017 År 2017 År 2016 År 2015
Medelålder tillsvidareanställda 44,4 45,2 45,2

 Medelålder, tillsvidareanställda medarbetare

År 2017 Kvinnor % Män %
Tillsvidareanställda 78,4 21,6

Kommunledningsgruppen 46,1 53,9

Könsfördelning 2017, tillsvidareanställda medarbetare 

Pensionsutbetalningar
Under 2017 har totalt 1 023 uppburit tjänstepension. Av dessa har 535 intjänad pensionsrätt 
i enlighet med Pensionsavtalet KAP-KL. En person har visstidspension och två tjänste-
pension enligt lokalt avtal. Slutligen har 30 personer familje- / efterlevandepension.

Personal

Anställningsform År 2017 År 2016 År 2015
Tillsvidareanställda 1 517 1 459 1 355

Tidsbegränsade månadsanställda 210 210 207

Timanställda 161 164 162

Totalt 1 888 1 833 1 724

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande 

De�nition timanställda: Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete).

Födda år 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Antal 8 9 24 24 26 35

Framtida pensionsavgångar
Antal tillsvidareanställda medarbetare födda 1951–1956.



56

Lön

I Upplands-Bro kommun är kvinnors 
och mäns löne- och anställningsvillkor 
likvärdiga och lönen ska stimulera till 
goda arbetsresultat och skapa förutsätt-
ningar för oss att rekrytera, behålla och 
utveckla kompetenta medarbetare. Det 

ska vara möjligt att påverka sina arbetsti-
der om verksamheten så tillåter.

Det �nns en löneprocess som tydlig-
gör samband mellan arbetsresultat och 
löneutveckling.

Varje chef ansvarar för att alla medar-
betare känner till verksamhetens mål 
och konkretiserar uppdrager i dialog. 

Chefen följer upp arbetsresultatet så att 
kopplingen till lön blir tydlig för varje 
medarbetare.

Lönepolitiken ska upplevas som rätt-
vis och lönestrukturen ska avspegla 
kommunens krav på medarbetarnas upp-
nådda resultat och kompetens.

År 2017 2016 2015
Mnkr 946,1 872,1 780,2

Befattning Antal Månadslön i kronor
Grundskollärare 206 37 679

Barnskötare 211 24 385

Förskollärare 149 34 024

Undersköterska 104 25 754

Vårdare 88 25 574

Gymnasielärare 59 38 978

Personlig assistent 54 23 928

Vårdbiträde 53 23 946

Socialsekreterare 37 34 816

Kock 26 27 702

Månadslön, medel, för de tio största yrkesgrupperna år 2017

Utbetald lön inkl PO-påslag (ca 40 %) och övriga omkostnader som bilersättning och friskvårdsersättning

 År 2017 2016 2015

Andel % 94,6 94,3 94,0

Kvinnors andel av mäns lön (%) totalt alla yrken

P E R S O N A L B O K S L U T
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Hälsa

Vårt arbetsmiljöarbete ger förutsättning-
ar för ett hållbart arbetsliv och en sund 
livsstil. Arbetsmiljö handlar också om 
tydlighet i organisation, uppdrag och 
mål och återkoppling i uppdrag och för-
väntningar. Vi ska vara en attraktiv ar-
betsgivare och erbjuda attraktiva arbets-
platser.

Upplands-Bro kommun som arbets- 
givare
• Främjar hälsa och arbetsmiljö genom 

att bland annat kontinuerligt erbjuda 
kvalitativ utbildning till chefer och  
arbetsplatsombud. Arbetsmiljöutbild-
ningen sker i egen regi och består av 
sex halvdagar, enligt framtaget kon-
cept av Sunt arbetsliv.

• Tillhandahåller tillräckliga resurser 
för att säkerställa en god arbetsmiljö 
till alla.

• Förenklar och förtydligar ansvaret för 
cheferna genom att det �nns policy- 
föreskrifter, riktlinjer och rutiner för 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

• Erbjuder friskvårdsbidrag, 1 000 kr för 
2017, för att uppmuntra till sund livs-
stil. Under 2017 har 713 personer, mot-
svarar ca 40 % av de månadsanställda 
och drygt 681 000 kr har utbetalats.

• Ger cheferna förutsättningar att ut-
veckla ett gott ledarskap genom en 
god introduktion där bland annat 
blockutbildningar erbjuds av kom-
munledningskontorets staber för att 
tydliggöra vad arbetsgivarrollen inne-
bär och vilket stöd som �nns. För-
väntningarna på ledarskapet finns 

nedtecknade i en ledar�loso�, en årlig 
individuell utvecklingsplan skapas i 
dialog med närmsta chef och perso-
nalstaben erbjuder bland annat semi-
narium rörande arbetsgivarrollen och 
chefshandledning i grupp och indivi-
duellt. Kommundirektören tillhanda-
håller ett chefsforum där alla kommu-
nens chefer träffas vid fyra tillfällen 
per år - för att utveckla helhetssynen, 
ledarskapet och dialogen.

• Upplands-Bro är en rökfri arbetsplats, 
vilket innebär att rökning inte är till-
åten under arbetstid och att alla arbets-
platser är rökfria.

• Arbetsskador och tillbud rapporteras i 
KIA - ett webbaserat verktyg som 
AFA tillhandahåller.

År 2017 2016 2015
Antal 591 441 573

Arbetsskador och tillbud

År 2017 2016 2015
Totalt 5,8 6,3 6,8

Kvinnor 6,6 7,2 7,7

Män 3,0 3,3 3,7

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Upplands-Bro har en tydligt utformad metodik kring hur sjukfrånvaro 
ska hanteras. Bland annat ska alltid rehabiliteringsutredning påbörjas den 15:e sjukdagen, oavsett sjuk-
domsorsak.

Den största sänkningen har skett i åldersgruppen 30 - 49 år, medan gruppen äldre än 50 år ökat något.

Det är de längre sjukskrivningarna som sjunkit mest.

År 2017 2016 2015
-29 år 4,8 4,4 5,2

30 - 49 år 5,6 6,9 6,8

50 - år 6,5 6,2 7,6

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid
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År 2017 2016 2015
Andel sjukdagar > 60 42,2 46,2 46,4

Långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 60 dagar och längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron.

År 2017 2016 2015
Andel långtidsfriska 63,0 60,3 63,8

Långtidsfriska
Andel i % tillsvidareanställda medarbetare som haft max sju sjukdagar under året.

År 2017 2016 2015
Antal timmar 205 700 216 300 219 300

Motsvarar antal heltidsarbetare 99 104 105

Sjukfrånvarotimmar
Antal sjukfrånvarotimmar totalt. En heltidsarbetare = 2 080 timmar.

Rehabilitering
Ett av våra arbetsmiljömål lyder: Upp-
lands-Bro kommun skapar förutsättning-
ar för sjukskrivna medarbetare att återgå 
till arbetet.

Vårt systematiska arbete med rehabi-
litering fortsätter. Cheferna har huvud-
ansvaret, men personalstaben erbjuder 
stöd för de som behöver.

Personalstaben har medverkat i ett 
tjugotal rehabiliteringsärenden. I detta 
arbete har samverkan skett med chefer, 
företagshälsovård och vårdcentraler. Tio 
av dessa har avslutats under året, genom 
att tre medarbetare avslutat sina anställ-

ningar, fem har återgått till 100 % i sina 
ordinarie arbeten och två har nytt arbete 
inom kommunen. Övriga ärenden pågår 
i någon form.

Arbetsmiljöarbetet
En partsgemensam arbetsmiljöutbild-
ning, efter framtaget koncept av Sunt ar-
betsliv, har erbjudits under 2017. Den 
innehåller sex halvdagar. Det är framför 
allt nya chefer och arbetsplatsombud 
som bjuds in. Vid dessa tillfällen inte-
greras våra egna rutiner med lagar och 
avtal för att tydliggöra hur vi arbetar i 
Upplands-Bro kommun.

Ett informellt utskott till Cesam be-
stående av fackliga representanter och 
Personalstaben har träffats regelbundet 
under året för att fördjupa sig i arbets-
miljö- och samverkansfrågor och hålla 
dialogen vid liv.

Personalstaben har också erbjudit semi- 
narium kring Aktiva åtgärder. Dessa till-
fällen innefattar de nya krav som Diskri-
mineringslagen ställer - bort från planer 
för att istället arbeta med dessa frågor 
aktivt i samverkan på varje arbetsplats.

P E R S O N A L B O K S L U T
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År 2017 2016 2015
Antal chefer 66 62 56

Andel chefer av samtliga månadsanställda 3,6 3,5 3,3

Antal chefer och andel chefer i förhållande till samtliga månadsanställda

Attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommun har som målsätt-
ning att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Det är stor konkurrens om kompetensen 
och Upplands-Bro vill erbjuda ett bra al-
ternativ för dem som är jobbsökande, 
men också vara en attraktiv arbetsgivare 
för dem som redan är anställda. En ar-
betsgivare där det �nns så bra utveck-
lingsmöjligheter att intern rörlighet kan 
vara att föredra framför att söka sig till 
en annan arbetsgivare.

Våra medarbetare erbjuds ett aspi-
rantprogram, som kommunen startar 
upp vartannat år och sträcker sig över 
två terminer. Just nu genomför 15 aspi-
ranter programmet. De har sökt till pro-
grammet utifrån sitt eget intresse för 
ledarskap och valts ut i konkurrens. Ur-
valet har skett genom referenslämning 
från deras chefer, men också för att 
gruppsammansättningen ska spegla hela 
kommunens verksamheter. Aspiranterna 
träffas vid totalt 12 tillfällen, de �esta är 
heldagar. Programmet är ett led i arbetet 
med kompetensförsörjningen för att visa 
en vilja att behålla kompetenta medarbe-
tare, men också för att trygga chefsför-
sörjningen.

Av de 15 aspiranter som genomförda 
programmet under åren 2015 - 16 har sex 
blivit chefer i kommunen och två har valt 
att byta arbetsgivare.

Som ett led i arbetet med att bli en 
attraktiv arbetsgivare och behålla dukti-
ga medarbetare deltar vi för fjärde året i 

Medarbetarakademin. Det är ett samar-
bete med tre grannkommuner. I den på-
gående omgången deltar 14 medarbetare. 
Syftet är att tillvarata kunskaper och ut-
veckla delaktighet på arbetsplatserna 
och ge deltagarna en större helhetssyn på 
kommunens uppdrag och en förståelse 
för hur det egna arbetet hänger ihop med 
andras samtidigt som man erbjuds per-
sonlig utveckling. Programmet består av 
fyra kommungemensamma dagar och 
sex halvdagar då Upplands-Bros deltaga-
re träffas själva. Det �nns även en fort-
sättningsutbildning för de som vill ut-
veckla medarbetarskapet ytterligare.

Möjligheten till heltidserbjudande ska 
utvecklas
Under året har en handlingsplan för hel-
tidstjänster tagits fram. En projektledare 
har tillsammans med en projektgrupp 
arbetat fram dokumentet som konkreti-
serar detta. Dessa mål har identi�erats:
• Ha heltid som norm vid anställningar
• Effektivisera personal- och beman-

ningsplaneringen
• Nå önskade arbetstider med hälsosam-

ma scheman
• Utvecklas till en än mer attraktiv ar-

betsgivare
• Minska framtida rekryteringsbehov
• Förbättra strukturer och arbetssätt

Ett nytt systemstöd för schemaläggning 
inom socialtjänstens verksamheter har 
implementerats under 2017 men behöver 
färdigställas och fortsatt utbildas i.

Under året har också kontakt tagits 
och studiebesök utförts hos kommuner 
som arbetar med bemanningsenheter. 
Denna förstudie kommer att slutföras 
under början av år 2017.

Utveckla personalfrämjande åtgärder
Kommunen erbjuder aktiviteter som är 
gratis för medarbetarna att delta i, som 
badminton, spinning, fotboll och gemen-
sam löprunda. Årligen genomförs Lill-
sjöstafetten.

Kommunens personalförening Uppla-
get, har legat nere under ett �ertal år, 
men under 2017 har intresse för en ny-
start väckts.

Under 2017 har 203 personer valt att 
växla in semesterdagstillägget mot extra 
semesterdagar.

Ledarskap
Kommunens chefer har ett mycket vik-
tigt uppdrag, som bland annat innebär:

- att driva sina verksamheter mot de 
politiska målen, för att serva kommun-
medborgarna på bästa sätt

- att skapa en god arbetsmiljö för sina 
medarbetare att växa och må bra i

- att hålla budget
- att efterleva lagar, avtal och interna 

styrdokument
Det kräver goda förutsättningar för 

ledarskapet för att möjliggöra detta i den 
alltmer komplexa omvärld vi alla be�n-
ner oss i, med en personalomsättnings-
takt som ständigt ökar.
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Ledarskapsstöd
Kommundirektören har ett chefsforum 
som träffas vid fyra tillfällen per år. Här 
skapas en gemensam plattform för ledar-
skapet och helhetssynen byggs tillsam-
mans.

Ledarstöd med intern resurs erbjuds i 
form av grupphandledning, individuell 
handledning och ledningsgruppsutveck-
ling. Detta ledarstöd utgår från kommu-
nens organisations�loso��HEP och ledar- 
�loso�n och handleder cheferna med att 
konkretisera vad dessa har för bäring  
i vardagen. Under året har fyra hand- 
ledningsgrupper träffats regelbundet, ca 
10 chefer har haft individuellt stöd och 
10 ledningsgrupper har stöttats. Varje ny 
chef erbjuds även stöd i form av ”Chefens 
kompis”, dvs enskilda samtal för att få 
hjälp att konkretisera HEP och ledar- 
�loso�n i sitt eget ledarskap, men även 

ges möjlighet att lyfta andra utmaningar 
i sin nya roll.

Kommunledningskontorets staber er-
bjuder en obligatorisk blockutbildning 
för alla nyanställda chefer. Dessa åtta 
block erbjuds löpande varje år. Utöver 
detta erbjuder staberna ledarskapsstöd i 
form av öppna seminarium inom sina 
respektive specialistområden.

Kompetensförsörjning
En god kompetensförsörjning medför att 
Upplands-Bro kommun har medarbetare 
med rätt kompetens för att uppnå de mål 
som verksamheterna har. Det innebär att:
- attrahera nya medarbetare
- behålla och utveckla be�ntliga med- 
 arbetare
- tillvarata kompetensen vid avslut av  
 anställningar, vid t ex pensionsavgångar

 

Detta är ett ständigt pågående arbete i 
kommunen, i enlighet med den kompe-
tensförsörjningsstrategi som togs fram 
under 2016.

Rekryteringsbonusen på 5 000 kr, 
som infördes under 2016 och gäller med-
arbetare som lyckats bidra till nyrekryte-
ringar, har i år inneburit att tretton nya 
medarbetare anställts. Beloppet är netto, 
men inte pensionsgrundande. Syftet är 
att involvera alla medarbetare i att lyfta 
fram det positiva med att arbeta i Upp-
lands-Bro kommun. Det ger alla medar-
betare ett ansvar att kunna påverka re-
kryteringsprocessen både kvalitativt och 
tidsmässigt.

Allt �er medarbetare och chefer väljer 
att byta arbetsgivare med allt kortare in-
tervall. Detta är ett mönster som gäller 
�ertalet kommuner i Stockholms län.

År 2017 2016 2015
Alla tillsvidareanställa 16,2 14,5 14,0

Chefer 13,6 6,9 13,1

Personalomsättning, tillsvidareanställda i %

Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten genomfördes under 
oktober 2017. Vi har sedan några år till-
baka valt att genomföra den årligen, men 
i ett mindre format. Precis som förra året 
innehöll årets enkät de nio HME-frågor-
na som är framtagna av SKL, samt sex 
frågor som handlar om den psykiska och 
sociala arbetsmiljön.

Detta är en viktig undersökningsme-
tod som ingår i det systematiska arbets-
miljöarbetet. Alla medarbetare ska med 
utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i 
arbetet med att ta fram en handlingsplan 
där valda utvecklingsområden dokumen-
teras, hanteras, riskbedöms och följs upp 
under året.

År 2017 2016
Upplands-Bro medelvärde 77 79

Alla kommuner 80 79

Andel svar i % 71 69

Hållbart medarbetareengagemang (HME), max 100

P E R S O N A L B O K S L U T
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FINANSIELLA RAPPORTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

(tkr) Budget 2017 Resultat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Revision 1 120 0 983 0 138 0 138 207
Kommunledningskontoret 227 265 59 009 225 121 71 081 2 144 12 072 14 216 9 648
Samhällsbyggnadskontoret 19 553 14 330 27 027 60 245 -7 473 45 915 38 442 395

Försäljning tomträtter 552 2 273 552 4 316 0 2 044 2 044 5 035
Kommunstyrelsen 247 370 75 612 252 699 135 642 -5 329 60 031 54 701 15 078
Bygg- och miljönämnden 15 171 10 049 13 917 12 013 1 254 1 964 3 218 4 197
Kultur- och fritidsnämnden 80 470 6 889 81 320 8 236 -850 1 347 497 607
Socialnämnden 594 336 239 895 565 264 205 624 29 073 -34 271 -5 199 1 695
Ekonomiskt bistånd 21 020 400 22 116 468 -1 096 68 -1 028 5 568

Tekniska nämnden 55 599 6 704 53 054 5 199 2 546 -1 506 1 040 1 323
Vatten- och avloppsverksamhet 49 265 49 265 48 343 48 343 922 -922 0 4 523
Avfallsverksamhet 25 500 25 500 24 689 24 689 811 -811 0 0
Tekniska nämnden 130 364 81 469 126 086 78 231 4 278 -3 238 1 040 5 846
Utbildningsnämnden 1 439 368 726 286 1 481 884 757 941 -42 516 31 655 -10 861 -6 913
Nämnderna 2 529 220 1 140 599 2 544 269 1 198 155 -15 049 57 556 42 506 26 284
Internränta från affärsverksam-
heten

7 247 8 843 1 596 1 596 1 730

Avskrivningar 355 99 256 0 256 -4 335
Fastighetsskatt 634 -634 0 -634 -609
Personalkostnader (pensioner, 
försäkringar m.m)

25 100 39 036 -13 936 0 -13 936 -2 635

Semesterlöneskuld m.m 1 846 -1 846 0 -1 846 -4 991
Befarade kundförluster 2 738 -2 738 0 -2 738 0
Övrigt 1 180 -1 180 0 -1 180 244
Kommungemensam 25 455 7 247 45 532 8 843 -20 077 1 596 -18 481 -10 595
Driftredovisning kommunen 2 554 675 1 147 847 2 589 801 1 206 998 -35 126 59 151 24 025 15 690
Skatteintäkter och bidrag 1 407 948 1 418 951 11 003 11 003 2 088
Statsbidrag Boverket 7 867 7 867 7 867 13 634
Finansnetto 1 952 3 135 1 183 1 183 4 759
Finansiering 0 1 409 900 0 1 429 953 0 20 053 20 053 20 482
Totalt 2 554 675 2 557 747 2 589 801 2 636 951 -35 126 79 204 44 078 36 171
Resultat 3 072 47 150 44 078 36 171
Social investeringsfond 4 642 3 026 1 616 4 508
Resultat enligt resultat- 
räkningen

-1 570 44 124 45 694 40 679

Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna
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Resultaträkning 

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
Verksamhetens intäkter 1 596 179 562 473 458 943 420 949

Verksamhetens kostnader 2 -1 835 606 -1 696 163 -1 789 362 -1 657 742

Avskrivningar 3 -106 343 -97 269 -55 428 -51 242

Verksamhetens nettokostnader -1 345 770 -1 230 958 -1 385 847 -1 288 035

Skatteintäkter 4 1 122 006 1 066 402 1 122 006 1 066 402

Generella statsbidrag och utjämning 5 304 812 250 379 304 812 250 379

Finansiella intäkter 6 2 950 3 389 9 972 10 711

Finansiella kostnader 7 -32 063 -33 584 -6 820 -5 924

Resultat före extraordinära poster 51 935 55 628 44 124 33 534

Extraordinära poster

Årets resultat 8 51 935 55 628 44 124 33 534

*) Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21

Balansräkning

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningtillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 8 366 12 645 7 731 12 095

Summa Immateriella anläggningstillgångar 8 366 12 645 7 731 12 095

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 2 902 682 2 441 672 925 077 805 265

Maskiner och inventarier 10 105 935 104 903 103 002 102 880

Summa materiella anläggningstillgångar 3 008 617 2 546 575 1 028 079 908 146

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 15 730 15 687 34 732 34 690

Långfristiga fordringar 14 443 13 152 2 510 147 749

Summa �nansiella anläggningstillgångar 11 30 173 28 839 37 242 182 438

Summa anläggningstillgångar 3 047 155 2 588 060 1 073 053 1 102 679

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter, varulager 12 26 692 27 508 26 692 27 244

Fordringar 13 165 792 192 410 175 365 180 014

Kassa och bank 14 221 078 259 792 80 758 142 422

Summa omsättningstillgångar 413 562 479 709 282 816 349 680

SUMMA TILLGÅNGAR 3 460 717 3 067 769 1 355 868 1 452 359
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Balansräkning

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 720 080 673 427 593 119 568 559

Resultatutjämningsreserv 73 691 73 691 73 691 73 691

Social investeringsfond 24 294 15 320 24 294 15 320

Årets resultat 51 935 55 628 44 124 33 534

Summa eget kapital 15 870 000 818 065 735 227 691 103

Avsättningar

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 150 020 128 644 150 020 128 644

Särskild avtals/ålderspension 2 835 3 113 2 835 3 113

Övriga avsättningar 44 199 36 686

Summa avsättningar 16 197 055 168 443 152 856 131 757

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 2 013 386 1 701 613 197 266 330 493

Summa långfristiga skulder 17 2 013 386 1 701 613 197 266 330 493

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 150 519 161 961 67 525 103 800

Övriga kortfristiga skulder 229 757 217 687 202 995 195 206

Summa kortfristiga skulder 18 380 276 379 648 270 520 299 006

Summa skulder 2 393 662 2 081 261 467 786 629 500

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 460 717 3 067 769 1 355 868 1 452 359

Pensionsförpliktelser 19 493 518 508 330 493 518 508 330

Borgensåtaganden 20 20 528 21 034 1 847 212 1 402 638

Summa borgens- och ansvarsåtaganden 514 046 529 364 2 340 730 1 910 968

*) Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21
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Kass��ödesanalys för kommunen

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 8 51 935 55 628 44 124 33 534

Justering för av- och nedskrivningar 3 106 343 97 269 55 428 51 242

Justering förändring avsättning pensioner o övriga 
avsättningar

16 28 612 17 799 21 098 6 604

Justering netto reavinster/förluster 1,2 -749 -358 -1 007 -576

Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital

186 141 170 338 119 643 90 803

Ökning/minskning förråd och varulager 12 815 1 756 552 1 655

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 13 26 618 -36 702 4 649 -29 012

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 629 47 710 -28 486 4 078

Kassa�öde från den löpande verksamheten 214 203 183 102 96 358 67 524

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 22 -2 444 -16 513 -2 177 -16 695

Investering i materiella anläggningstillgångar 23 -561 999 -197 462 -168 821 -88 732

Försäljning av materiella anläggningstillångar 24 1 087 655 1 007 613

Investering	i	�nansiella	anläggningstillgångar 25 -43 -43

Försäljning	av	�nansiella	anläggningstillgångar

Kassa�öde från investeringsverksamheten -563 398 -213 320 -170 033 -104 814

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning långfristiga skulder 17 11 773 52 166 11 773 1 617

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+) 17 300 000 -145 000

Minskning/ökning långfristiga fordringar 11 -1 291 -3 622 145 239 224

Kassa�öde frå��nansieringsverksamheten 310 482 48 544 12 011 1 841

Årets kassa�öde -38 713 18 327 -61 664 -35 449

Likvida medel vid årets början 259 792 241 465 142 422 177 871

Likvida medel vid årets slut 221 078 259 792 80 758 142 422
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Diverse intäkter 13 683 12 524 12 865 11 688

Taxor och avgifter 119 627 118 199 129 389 127 864

Hyror och Arrenden 173 729 170 792 22 201 20 449

Bidrag 184 391 203 569 184 391 203 569

Försäljning av verksamhet och entreprenad 51 175 47 397 56 533 47 413

Exploateringsintäkter 48 172 703 48 172 703

Försäljning tomträtter 4 316 8 650 4 316 8 650

Realisationsvinster 1 087 640 1 077 613

Jämförelsestörande poster

I Exploateringsintäkter ingår försäljning tomter 48 172 48 172

I taxor och avgifter/bidrag ingår gatukostnadsersättning/exploate-
ringsbidrag på vägkropp

5 749 5 749

Summa verksamhetens intäkter 596 179 562 473 458 943 420 949

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner och sociala avgifter -924 071 -858 033 -901 442 -835 178

Pensionskostnader -93 203 -74 681 -88 233 -71 765

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -1 264 -680 -1 264 -680

Bränsle energi och vatten -51 988 -52 674 -29 649 -30 250

Köp av huvudverksamhet -375 252 -353 358 -375 252 -353 358

Lokal- och markhyror -18 045 -13 767 -120 835 -111 680

Övriga tjänster -248 859 -216 626 -160 244 -147 493

Lämnade bidrag -49 622 -47 658 -49 622 -47 658

Realisationsförluster och utrangeringar -338 -282 -37

Övriga kostnader -72 965 -78 404 -62 821 -59 643

Jämförelsestörande poster

I verksamhetens kostnader ingår anskaffningskostnad för  
såld exploateringsfastighet

-3 274

Summa verksamhetens kostnader -1 835 606 -1 696 163 -1 789 362 -1 657 742

Kostnad för operationell leasing

Bilar och transportmedel -1 980 -1 730

Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier -6 481 -6 900

Summa operationell leasing -8 461 -8 630

Avtalen löper som längst 3 år

NOT 3 AVSKRIVNINGAR

Avskrivning immateriella tillgångar -6 724 -7 347 -6 541 -7 187

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -77 544 -69 346 -27 655 -24 960

Avskrivning maskiner/inventarier -22 076 -20 576 -21 232 -19 095

Summa avskrivningar -106 343 -97 269 -55 428 -51 242
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 4 SKATTEINTÄKTER

Allmän kommunalskatt 1 126 063 1 070 628 1 126 063 1 070 628

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 1 371 1 066 1 371 1 066

Skatteavräkning innevarande år, prognos -5 427 -5 292 -5 427 -5 292

Summa skatteintäkter 1 122 006 1 066 402 1 122 006 1 066 402

Slutavräkningsdifferensen för 2016 var +53 kr per invånare.  
Den preliminära slutavräkningen för 2017 visar enligt SKL:s  
prognos i december -204 kr per invånare.

NOT 5 STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämningsbidrag 190 040 156 844 190 040 156 844

Kostnadsutjämningsbidrag 74 148 41 465 74 148 41 465

Kommunal fastighetsavgift 41 212 39 532 41 212 39 532

Generella bidrag från staten 19 498 28 081 19 498 28 081

Regleringsavgift -260 -879 -260 -879

Avgift till LSS-utjämning -19 827 -14 665 -19 827 -14 665

SUMMA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 304 812 250 379 304 812 250 379

Upplands-Bro kommun erhöll 2015 14 447 tkr i stöd för att hantera 
den rådand��yktingsituationen. Kommunen valde att periodisera 
hela beloppet till 2016 då kostnaderna fö��yktingsituationen började 
öka i betydande omfattning. 13 634 tkr har erhållits 2016 och 7 887 
tkr 2017 från Boverket för ökat bostadsbyggande.

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Ränta på likvida medel 477 427 343 306

Ränta kravverksamhet 172 186 172 186

Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2 036 3 287

Ränta utlämnade lån 135 146 103 112

Utdelning Kommuninvest och AB Vårljus 2 010 2 549 2 010 2 549

Borgensavgift Koncernföretag 37 38 5 190 4 229

Övriga	�nansiella	intäkter 119 43 119 43

Summ��nansiella intäkter 2 950 3 389 9 972 10 711

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

Ränta upptagna lån -28 354 -32 040 -3 111 -4 380

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -3 565 -1 441 -3 565 -1 441

Övriga	�nansiella	kostnader -144 -103 -144 -103

Summa �nansiella kostnader -32 063 -33 584 -6 820 -5 924

66



F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R  O C H  T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

FO
TO

: Istock

Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 8 BALANSKRAV

Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel:

Årets resultat enligt resultaträkningen 44 124 33 534

Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -1 077 -613

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 43 047 32 921

Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)

Uttag från sociala investeringsfonden 3 026 2 637

Insättning till social investeringsfond -12 000 -10 000

Balanskravsresultat 34 073 25 558

Ackumulerad resultatutjämningsreserv, RUR 73 690 73 690

Ackumulerad social investeringsfond 24 294 15 320

NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 33 409 16 654 30 948 14 253

Ackumulerade avskrivningar -20 764 -13 175 -18 853 -11 666

IB Immateriella anläggningstillgångar 12 645 3 479 12 095 2 587

Överföring från eller till annat slag av tillgång 2 051 16 445 2 051 16 445

Investeringar 393 68 126 250

Avskrivningar -6 724 -7 347 -6 541 -7 187

UB Immateriella anläggningstillgångar 8 366 12 645 7 731 12 095

Avskrivningstid 3 - 5 år 3 - 5 år 3 år 3 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 2 887 851 2 778 661 890 072 803 941

Ackumulerade avskrivningar -682 102 -613 460 -225 770 -201 885

IB Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 205 749 2 165 201 664 302 602 056

Överföring från eller till annat slag av tillgång 235 457 110 635 105 750 81 923

Investeringar 17 993 5 464 17 993 5 283

Avskrivningar -77 588 -70 297 -27 655 -24 960

Avyttringar och utrangeringar anskaffningsvärde -7 773 -1 922 -6 721 -1 075

Avyttringar och utrangeringar Ack. Avskrivning 4 162 1 663 3 447 1 075

Nedskrivningar -20 000 -20 000

Summa 2 357 999 2 190 744 757 115 664 302

Pågående arbeten till- och ombyggnad 544 683 250 929 167 962 140 963

UB Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 902 682 2 441 673 925 077 805 265

Avskrivningstid 10 - 100 år 10 - 100 år 10 - 70 år 10 - 70 år

Pågående anläggningar avskrivs ej

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 248 100 263 720 239 214 254 610

Ackumulerade avskrivningar -143 197 -160 155 -136 334 -152 969

IB Maskiner och inventarier 104 903 103 565 102 880 101 642

Överföring från eller till annat slag av tillgång 5 736 1 847 5 736 1 847

Investeringar 17 373 19 287 15 618 18 524

Avskrivningar -22 077 -19 796 -21 232 -19 132

Avyttringar och utrangeringar Anskaffningsvärde -31 689 -36 754 -31 421 -35 767

Avyttringar och utrangeringar Ack. avskrivningar 31 689 36 754 31 421 35 767

UB Maskiner och inventarier 105 935 104 903 103 002 102 880

Avskrivningstid 3 - 20 år 3 - 20 år 3 - 20 år 3 - 20 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

68



F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R  O C H  T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier och andelar

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068

Kommuninvest Förlagsbevis 3 500 3 500 3 500 3 500

Vårljus AB 498 498 498 498

Inera AB 43 43

Kommuninvest ekonomisk förening 8 119 8 119 8 119 8 119

Koncern värdepapper SABO och HBV 65 65

Summa Aktier och andelar 12 225 12 182 31 227 31 185

Långfristiga fordringar

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 145 000

Mälarkraft AB 380 493 380 493

Upplands-Bro Ryttarförening 94 220 94 220

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 268 268

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 166 166

Källskolan 1 281 1 281 1 281 1 281

Hoppetossa Norra AB 145 145 145 145

Montessoriskolan Pärlan 175 175 175 175

Övrig koncern 11 933 10 403

Summa Långfristiga fordringar 14 443 13 152 2 510 147 749

Bostadsrätter 3 505 3 505 3 505 3 505

Summa �nansiella anläggningstillgångar 30 173 28 839 37 242 182 438

Not 12 Exploateringsfastigheter, varulager

Tomtmark för försäljning 26 416 26 416 26 416 26 416

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 276 276 276 828

Förnödenheter och förråd 264

Summa exploateringsfastigheter, varulager 26 692 26 956 26 692 27 244

NOT 13 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 38 476 30 963 42 622 32 582

Statsbidragsfordringar 2 286 1 784 2 286 1 784

Momsfordran 25 937 28 596 21 809 25 331

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 64 182 92 527 80 354 91 799

Övriga kortfristiga fordringar 34 910 38 539 28 293 28 519

Summa kortfristiga fordringar 165 792 192 410 175 365 180 014

NOT 14 KASSA OCH BANK

Kassa 9 7 9 7

Postgiro 22 881 12 665 22 881 12 665

Bank 198 189 247 119 57 869 129 749

Summa Kassa och Bank 221 078 259 791 80 758 142 421
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 15 EGET KAPITAL

Ingående balans eget kapital 729 054 680 790 602 093 575 922

Uttag Social investeringsfond 3 026 2 637 3 026 2 637

Avsättning Social investeringsfond -12 000 -10 000 -12 000 -10 000

Summa Eget Kapital 720 080 673 427 593 119 568 559

Summa Resultatutjämningsreserv 73 691 73 691 73 691 73 691

IB Social investeringsfond 15 320 7 957 15 320 7 957

Uttag Social investeringsfond -3 026 -2 637 -3 026 -2 637

Reservering Social investeringsfond 12 000 10 000 12 000 10 000

Summa Social investeringsfond 24 294 15 320 24 294 15 320

Årets resultat 51 935 55 628 44 124 33 534
Summa Eget Kapital 870 000 818 065 735 227 691 103

NOT 16 AVSÄTTNINGAR
Särskild avtals/ålderspension 2 282 2 505 2 282 2 505

Förmånsbestämd/kompl pension 98 829 83 526 98 829 83 526

Ålderspension 20 239 19 034 20 239 19 034

Pension till efterlevande 1 663 968 1 663 968

Summa pensioner 123 013 106 033 123 013 106 033
Löneskatt 29 843 25 724 29 843 25 724
Summa avsatt till pensioner 152 856 131 757 152 856 131 757
Avsättning skatt 44 199 36 686

Summa avsättningar 197 055 168 443 152 856 131 757

Antal visstidsförordnanden

Politiker 1 1

Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnittet Redovisningsprinciper

AVSATT TILL PENSIONER
Ingående avsättning 131 757 125 153 131 757 125 153

Nyintjänad pension 17 142 6 957 17 142 6 957

Ränte och basbeloppsuppräkning 2 869 1 165 2 869 1 165

Ändring av försäkringstekniska grunder 692 692

Pension till efterlevande 968 60 968 60

Övrig post -167 -46 -167 -46

Årets utbetalningar/överfört till ordinarie beräkning -3 831 -3 513 -3 831 -3 513

Förändring av löneskatt 4 118 1 289 4 118 1 289

Summa avsatt till pensioner 152 856 131 757 152 856 131 757
Aktualiseringsgrad 96 % 93 % 96 % 94 %

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser 
återlånas i verksamheten

KOMMUNENS SAMLADE PENSIONSÅTAGANDEN INNEFATTAR
Avsättning pensioner (Not 16) 152 856 131 757

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 39 168 36 434

Pensionsförpliktelser (Not 19) 493 518 508 330

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 685 542 676 521
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Kommuninvest 1 836 120 1 379 900 20 000 20 000

Handelsbanken 55 000 55 000 55 000 55 000

Kommuninvest, vidareförmedlat till Upplands-Bro  
Kommunfastigheter AB

145 000 145 000

Nordea Hypotek AB 11 220

Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit 1 891 120 1 591 120 75 000 220 000

Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden 94 077 81 402 94 077 81 402

Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden 5 327 5 771 5 327 5 771

Exploateringsbidrag 13 420 13 751 13 420 13 751

Övriga investeringsbidrag 3 856 3 491 3 856 3 491

Gatukostnadsersättningar 5 585 6 077 5 585 6 077

Summa förutbetalda intäkter 122 266 110 493 122 266 110 493

Summa långfristiga skulder 2 013 386 1 701 613 197 266 330 493

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgif-
ter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande 
tillgång har

UPPGIFTER OM LÅN I BANKER OCH KREDITINSTITUT

Genomsnittlig ränta 1,83 % 1,99 %

Genomsnittlig räntebindningstid 1,01 år 1,04 år

Lån som förfaller inom

1 år 27 % 75 %

2 - 3 år 73 % 25 %

3 - 5 år

Kommunen har avtal om re�nansiering av lån med kortare återstå-
ende löptid än 1 år

NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 147 978 161 961 67 525 103 800

Moms 5 071 3 695 5 037 3 676

Personalens skatter, avgifter 32 653 30 544 32 653 30 544

Upplupna löner, sociala avgifter 51 494 50 080 51 494 50 080

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 39 168 36 434 39 168 36 434

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 13 213 12 269 13 213 12 269

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 68 590 70 751 42 363 45 778

Balanserat resultat renhållningen 3 200 2 181 3 200 2 181

Övrigt 18 909 11 734 15 867 14 245

Summa kortfristiga skulder 380 276 379 649 270 520 299 006
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 19 PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 397 166 421 556 397 166 409 086

Löneskatt 96 352 102 269 96 352 99 244

Summa 493 518 523 825 493 518 508 330

Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningsla-
gen redovisats som en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat 
pensionsåtagande.

NOT 20 BORGENSFÖRBINDELSER

Kungsängens Tennisklubb 990 1 130 990 1 130

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 450 450

Brf i HSB 18 855 19 067 18 855 19 067

AB Upplands-Brohus 925 900 625 900

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000

Upplands-Bro Kommunfastigheter 752 000 607 000

Österhöjdens Garage AB 22 000 22 000

Statligt kreditgaranterade bostadslån 17 91 17 91

Övriga: Fastigo m.m 216 296

Summa 20 528 21 034 1 847 212 1 402 638

Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,41 % resp 3,77 %.

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i  
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i för-
hållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 
�nansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 948 159 722 kronor (0,57 %) och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 1 992 628 341 kronor (0,57 %).
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NOT 21 KONCERNINTERNA FÖRHÅLLANDEN

Enhet Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen

Kommunen

Kommunföretag AB 100 % 968

AB Upplands-Brohus 100 % 678

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 100 % 290

Österhöjdens Garage AB 51 %

Enhet Ägd andel Försäljning/Finansiell Lån Borgen
Intäkt Kostnad Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen 17 511 115 710 1 827

Kommunföretag AB 100 % 127

AB Upplands-Brohus 100 % 26 712 12 768 926

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 100 % 88 901 4 704 752

Österhöjdens Garage AB 51 % 97 39 22
 

Noter
 

Noter Kommun 2017 2016
NOT 22 INVESTERING I IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Implementering EDP Future Web 126

Fortsatt utbyggnad IT 2 051

Dagvattenmodell Gröna Dalen 203

IFATT en IT infrastruktur i takt med tiden 14 701

System för dokument och ärendehantering 1 524

Kommun och fritidskarta 220

BAL-modul 48

Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB

Budget och prognossystem 268 -182

Totalt 2 444 16 513
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Noter
 

Noter Kommun 2017 2016
NOT 23 INVESTERING I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Upprustning Kvistaberg 2 102

Härnevi 7:17 Lindhagaberg 590 10 122

Norrboda Brunna verks.omr 27 572 6 974

Ekhammar 4 387

Sylta 3 4 424

Ringvägen 3 209 6 015

Finnsta Gärde Solhaga 2 324

Kungsängen C 3 414 4 872

Råby skog, LSS boende 2 318

Beläggning 5 525 3 051

Gatubelysning 6 766

Tra�k	och	tillgänglighetsprogrammet 6 572 0

Övriga gator och vägar 9 056 13 823

Stall Prästtorp 13 643 9 570

Övriga pågående projekt 22 071 3 276

VA-ledning 45 979 3 909

Maskiner och inventarier 15 618 20 371

Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB

Upprustning fastighet 129 707 28 265

Pågående projekt 261 715 79 702

Maskiner och inventarier 1 755 763

Totalt 561 999 197 462

NOT 24 FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Fastighetsreglering Viby 19:18 - 9:38/Mark 1 077 590

Diverse maskiner 23

Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB

Diverse inventarier/maskiner 10 42

Totalt 1 087 655

NOT 25 INVESTERING I FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Förvarv aktier i Inera AB 43 0

Totalt 43 0
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Investeringsredovisning
 

(tkr) Total kalkyl Förbrukat 
tom 2016

Redovisat 
2017

Budget
2017

Kvar av  
projekt-

budget 2017

Ombudget- 
eras till

2018
Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Internleasing datorer till verksamheterna 4 513 -4 513

E-förvaltning och kvalitetsarbete 1 000 372 100 628 528 528

E-arkiv 500 118 382 382 382

Bredbandsutbyggnad 1 000 20 980 980 980

Fortsatt utbyggnad IT 5 000 2 051 2 307 2 949 642 642

Investeringsram övrigt att fördela 3 500 2 168 290 1 332 1 042 1 042

Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska 
kanaler

400 400 400 400

Miljöledningssystem 200 200 200 200

Projekt översyn Furuhällshuset 750 101 750 649 649

Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet 50 99 50 -49 -49

Härnevi 7:17 Lindhagaberg 590 -590

Ekhammar 7:20 4 387 -4 387

Agresso Tid och Projekt 200 18 200 182 182

Exploateringsredovisning pågående projekt:

NORRBODA (HSB) Allmänna anläggningar 111 -111

NORRBODA - Brunna verksamhetsomr Allmänna anläggningar 27 572 -27 572

Stockholm Väst Logistikcentrum Allmänna anläggningar 25 -25

Örnäs verksamhetsområde Allmänna anläggningar 33 -33

Ringvägen allmänna anläggningar 3 209 -3 209

Gamla brandstationen i Bro Allmänna anläggningar 92 -92

Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning 0 0

Detaljplan	för	Jursta	3:14	m.�	Allmänna	anläggningar 90 -90

Kockbacka allmänna anläggningar 305 -305

Trädgårdsstaden i Bro Allmänna anläggningar 651 -651

Råby Skog, LSS boende Allmänna anläggningar 2 318 -2 318

Råby Skog, LSS boende VA 855 -855

Genomförande skötselplan Lejondals naturreservat 44 -44

Kommunstyrelsen 12 600 4 729 47 711 7 871 -39 840 4 956

Investeringsram BMN 70 70 70 70

Ärendehanteringssystem 900 300 729 600 -129 -129

E-tjänster 100 100 100 100

Bygg- och miljönämnden 1 070 300 729 770 41 41

Investeringsram KFN 623 0 0 623 623 623

Upprustning Kvistaberg 6 920 2 786 2 102 4 134 2 032 2 032

Upprustning stall Prästtorp 27 000 10 441 13 643 16 559 2 916 2 916

Skatepark 600 569 0 31 31 0

Elbelysning motionsspår Lillsjön 450 0 0 450 450 450

Fasadskyltar 360 209 79 151 72 72

Skyltar fornminne 100 82 1 18 17 17

Sporthall anpassad för bordtennis 150 58 361 92 -269 -269

Sand�lter	-	simhallen 5 242 5 242 200 0 -200 -200

Kulturskolan instrument 400 0 165 400 235 235
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Investeringsredovisning
 

(tkr) Total kalkyl Förbrukat 
tom 2016

Redovisat 
2017

Budget
2017

Kvar av  
projekt-

budget 2017

Ombudget- 
eras till

2018
Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Inventarier biblioteket/Kulturhuset 483 367 152 116 -36 -36

Inventarier biblioteket i Bro 274 83 41 191 150 150

Förbättring badplatser 609 550 38 59 21 21

Aktivitetspark i Råby, Bro 4 000 127 622 3 873 3 251 3 251

Arbetsfordon IP 600 0 449 600 151 151

Självservice bibliotek 180 0 0 180 180 180

Utveckling plan 2 kulturhus 100 0 0 100 100 100

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 100

Ekhammarhallen 140 0 59 140 81 81

Taggläsare Brohuset 100 0 0 100 100 100

Ekhammarscen 280 0 304 280 -24 -24

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 0 30 60 30 30

Skvalprännor 160 0 0 160 160 160

Biografutrustning till Blackbox 0 377 0 -377 0

Sporthall anpassad för bordtennis 0 83 000

Kultur- och fritidsnämnden 48 931 20 514 18 621 28 417 9 796 93 142

Inventarier Utföraravdelningen 1 875 1 875 1 875 901

Möbler Gruppbostäder 382 -382

Tvättmaskin, torktumlare Gruppbostad 21 -21

Inredning Dagverksamhet 85 -85

Inredning Förebyggande enheten 174 -174

Sängar Allégården 25 -25

Ny expedition Hälso- och sjukvårdsenheten 60 -60

Köksutrustning Norrgården 16 -16

Inredning Sjuksköterskeexpeditionen 30 -30

Elcyklar Hemtjänst 108 -108

Inredning hemtjänstlokaler 76 -76

Socialnämnden 1 875 0 974 1 875 901 901

Gatubelysning 30 959 22 959 6 766 8 000 1 234 1 234

Beläggningsunderhåll 47 702 41 702 5 525 6 000 475 475

Lekplatser 6 410 10 1 939 6 400 4 461 4 461

Bullerdämpande åtgärder 3 116 1 170 10 1 946 1 936 1 936

Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen 7 789 4 414 3 414 3 375 -39 -39

Kungsängens c etapp 3 Torget 4 900 238 1 758 4 662 2 905 2 905

Tra�k-	och	tillgänglighetsprogram 23 913 17 820 6 572 6 093 -479 -479

Skyltning 1 068 48 469 1 020 551 551

Program schakttillstånd och TA-planer 251 4 122 247 125 125

Konstbyggnader 3 501 2 841 32 660 628 628

Tillgänglighetsanpassad	�skebrygga 200 0 200 200 200

Kockbacka	tra�plats 4 100 0 4 100 4 100 4 100

Cykelställ, skyltar samt belysning 70 0 70 70 70

Parkeringspaketet Kungsängen 2 000 0 1 668 2 000 332 332

Ridstigar 1 328 0 66 1 328 1 262 1 262
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Investeringsredovisning
 

(tkr) Total kalkyl Förbrukat 
tom 2016

Redovisat 
2017

Budget
2017

Kvar av  
projekt-

budget 2017

Ombudget- 
eras till

2018 
Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Utveckling av Bro Centrum 500 0 205 500 295 295

Parkeringsåtgärder 500 0 49 500 451 451

Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning) 700 0 145 700 555 555

Trygghetsskapande åtgärder 500 0 391 500 109 109

Promenad vid Lillsjön 500 0 500 500 500

Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende 1 400 0 1 400 1 400 1 400

Inventarier TMA-vagn 158 0 158 158 0 0

Utveckling av allmänna ytor 1 620 0 1 210 1 620 411 411

Nya arbetsplatser Tekniska 214 214 214 0 0

Tekniska nämnden 143 399 91 206 30 711 52 193 21 482 21 482

Passersystem till kretsloppscentraler 541 431 143 110 -33

KLC i egen regi 90 0 92 90 -2

Avfallsverksamhet 631 431 235 200 -35 0

Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning 0 67 0 -67

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 3 239 1 476 653 1 763 1 110 1 110

Reinvestering Murarv. 6 000 9 0 5 991 5 991 5 991

Diverse inv. Maskiner 1 242 942 -1 300 301 175

Diverse åtgärder Pumpstationer 5 541 2 145 256 3 396 3 140 3 140

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 1 500 93 0 1 407 1 407 1 407

LPS-pumpar	ospeci�cerat 1 800 891 224 909 685 685

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 150 000 0 0 150 000 150 000 150 000

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 1 817 63 400 148 183 84 783 84 783

Vattenkiosker 3 000 272 555 2 728 2 173 2 173

Dagvattendammar/-åtgärder 9 645 244 1 283 9 401 8 118 8 118

Nya ledningar ospec 2 500 0 340 2 500 2 160 2 093

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000 0 3 000 3 000 3 000

Ådö utbyggnad 31 500 577 129 30 923 30 794 30 794

Utökat VA-verksamhetsområde 6 500 136 0 6 364 6 364 6 364

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000

Implementering av EDP Future Web 0 0 126 0 -126 0

Dricksvattenmodell 0 0 101 0 -101 -101

Anläggningsavgifter 0 -21 027 0 21 027

Vatten- och avloppsverksamhet 385 467 8 602 46 105 376 865 330 760 309 733

Tekniska nämnden 529 497 100 239 77 051 429 258 352 207 331 214

Modernisering av Hagnässkolan, inventarier 4 000 2 900 4 000 1 100 1 100

Utomhusmiljö förskolor och skolor 2 000 1 402 2 000 598 598

IKT-satsningar förskolor och skolor 2 796 2 796 2 796 0

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 3 273 2 280 3 273 993 993

Utemiljö/inventarier till nya paviljonger 2 000 1 689 2 000 311 311

Larm och säkerhet 1 500 211 1 500 1 289 1 289

Modernisering av kök enligt plan, utrustning 2 500 263 2 500 2 237 2 237

Utbildningsnämnden 18 069 0 11 541 18 069 6 528 6 528

Summa investeringsredovisning 612 042 125 782 156 627 486 260 329 633 436 782
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Exploateringsredovisning
 

Upparbetat 2017 Totalt till och med 2017-12-31

Exploateringsprojekt Drift Mark Investering Drift Mark Investering Totalt
Norrboda (HSB) -60 -111 2 541 -1 560 980

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde 45 081 -27 572 42 283 -32 092 10 190

Stockholm Väst Logistikcentrum -13 -25 -558 -25 -583

Svenska väg 1 051 1 171 1 171

Ekhammar 4:214 -78 -78

Detaljplan för Ekhammar 4:405 (Pärlan) -17 -17

Detaljplan Ekhammar Särskola -14 -20 -20

Gjuteritomten/Kungsängens Kyrkby 2:164 111 165 165

Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131) -44 -477 -477

Örnäs verksamhetsområde -61 -33 -70 -33 -103

Lillsjön-Örnässjön -368 -368 -368

Detaljplan Rankhus etapp 1 556 821 821

Brunna industriområde -3 306 -2 700 -1 682 -7 688

Detaljplan för Sylta 7:8 -58 -58

Korsängen -67 -4 102 -9 625 -13 728

Ålsta Aspvik -1 -2 063 0 -976 -3 039

Ringvägen 1 335 -3 209 280 -679 -10 721 -11 120

Tibbleängen 129 236 236

Enbärsvägen -1 -194 -194

Tillägg 2 Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 140 140

Äldreboende Lillsjöbadväg -136 -391 -391

Detaljplan Förskola Lillsjö badväg 24 24 24

Bagarvägen 4 4

Kevans Stugby -4 -4

Gamla brandstationen i Bro -26 -92 24 -92 -68

Församlingslokal Svenska kyrkan i Bro -53 -29 -29

Infartsparkering Bro -7 -7

Skällsta industriområde 972 -1 913 -1 305 -2 246

Klöv	och	Lilla	Ullevi	1:5	m.�.	(Skällsta	verksamhets-
område)

-135 -442 -230 -672

Detaljplan Klövberga 203 1 130 1 130

Detaljplan Klöv och Lilla Ullevi 1:12 (Klövängen) -25 -61 -61

Jursta -5 -5

Detaljplan	för	Jursta	3:14	m.� -154 -90 -467 -90 -558

Kockbacka 81 -305 52 141 -1 870 -45 170 5 100

Anslutningsväg E18 Bro -202 -10 045 -10 247

Finnsta Bo Klok 3 846 3 846

Härnevi 1:73 (Allévägen/Lärarvägen) -70 -70

Detaljplan för del av Härnevi 29:1 -16 -16

Säbyholm -101 -25 -25

Köpmanvägen i BRO -3 32 32
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Exploateringsredovisning 

Upparbetat 2017 Totalt till och med 2017-12-31

Exploateringsprojekt Drift Mark Investering Drift Mark Investering Totalt
Detaljplan Finnsta 1:230 Blommans förskola 88 127 127

Detaljplan Södra Finnsta -6 -6

Kocktorp (del av Kockbacka 2:1) -114 -114 -114

Säbyholm detaljplan 100 100 100

Trädgårdsstaden i Bro -490 -651 -20 082 -9 399 -651 -30 133

Hästsportanläggning Önsta -301 14 14

Trädgårdsstaden i Bro etapp 2 -12 -12

Trädgårdsstaden i Bro etapp 3 -44 -44

Husbytorp/Tegelhagen 187 -1 052 -1 052

Brogård -634 -27 -662

Björknäs -6 706 -6 706

Kvista 2:5 -915 -915

Detaljplan för Sågbacken o Verkaviken (Björknäs 
1:4	m.�.).	Del	av	13605

-84 -84

Detaljplan	för	del	av	Brogård	1:88	m.� 15 15

Björknäs gård -281 -281 -281

Högbytorp -55 -1 075 -1 075

Råby Skog LSS boende -3 173 -4 856 -4 856

Avslutade projekt:

Detaljplan för Sylta 7:8

Tillägg 2 Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338

Säbyholm

Summa exploateringsredovisning 46 443 0 -35 261 62 031 -26 416 -109 325 -73 717

79



F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R  O C H  T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning
 

RESULTATRÄKNING, tkr 2017 2016
Verksamhetens intäkter 47 529 45 876

Verksamhetens kostnader -35 409 -31 919

Avskrivningar -8 180 -7 582

Interna intäkter 698 617

Interna kostnader (PO, internränta och köpt internt av kommun) -4 754 -2 543

Verksamhetens nettokostnader -117 4 449

Finansiella intäkter 117 75

Finansiella kostnader -1

ÅRETS RESULTAT 0 4 523

BALANSRÄKNING, tkr 2017 2016
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 210 460 154 369

Maskiner och inventarier 4 426 5 331

Summa anläggningstillgångar 214 886 159 700

Omsättningstillgångar

Fordringar 26 827 17 388

Kassa och bank 10 919

Summa omsättningstillgångar 26 827 28 307

SUMMA TILLGÅNGAR 241 713 188 006

SKULDER

Långfristiga skulder

Bildande av VA balansräkningsenhet 2008 88 151 88 151

Anslutningsavgifter VA Periodiserade 104 264 92 406

Lån av kommunen 40 298

Summa långfristiga skulder 232 714 180 557

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 954 2 957

Övriga kortfristiga skulder 7 046 4 492

Summa kortfristiga skulder 9 000 7 449

SUMMA SKULDER 241 713 188 006
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FO

TO
: M

ostphotos

I januari presenterade kommunen ett förslag om en plan (VA-plan) som ska ge en långsiktig planering för vatten- 
och avloppsförsörjningen i Upplands-Bro. Planen gäller både kommunalt och enskilt vatten och avlopp. 
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning vilket bl.a. inne-
bär att:

Intäkter redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska till-
gångarna kommer att tillgodogöras kom-
munen och intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Fordringarna har upptagits till de be-
lopp varmed de beräknas in�yta.

Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed. Värdering av omsättningstill-
gångar har gjorts till det lägsta av verk-
ligt värde och anskaffningsvärde.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster betraktas 
poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 miljoner kronor. De särredo-
visas i resultaträkningen om dessa före-
kommit under räkenskapsåret. Gatukost-
nadsersättningar eller exploateringsbidrag 
som belöper på vägkropp redovisas alltid 
som jämförelsestörande post.

INTÄKTER
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s decem-
berprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR 4.2.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättningar tas upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodise-
ras över anläggningens nyttjandeperiod.

KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nytt-
jandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet. På till-
gångar i form av mark, konst och pågå-
ende 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 bedöm-
ning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna 
har fastställts med utgångspunkt från 
Rådets skrift om avskrivningar men med 
egen bedömning av tillgångarnas beräk-
nade nyttjandetid. Omprövning av nytt-
jandeperioder sker om det finns om-
ständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t.ex. verksamhetsföränd-
ringar, teknikskiften, organisationsför-
ändringar). Om en ny bedömning av 
nyttjandeperioden avviker från tidigare 
fastställd avskrivningstid ändras av-
skrivningstiden.

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika 
stora nominella belopp varje år. Avskriv-
ning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Kommunen tillämpar komponentav-
skrivning.

Leasingkostnader
Kommunens leasingavtal har bedömts 
vara operationella eller har en avtalstid 
på tre år eller kortare, vilket innebär att 
leasinghyror hänförliga till året redovi-
sats som kostnad i resultaträkningen.

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjande- 

period om minst 3 år klassi�ceras som 
anläggningstillgång om beloppet över- 
stiger gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde har satts till ett halvt 
basbelopp (22 400 kr) och gäller som  
gemensam gräns för materiella- och  
immateriella tillgångar.

Anläggningstillgångar
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättningar tas upp 
som en förutbetald intäkt och periodise-
ras över anläggningens nyttjandeperiod.

I anskaffningsvärdet ingår inga låne-
kostnader (kommunen tillämpar huvud-
metoden).

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade en-
ligt RIPS07. Pensionsåtaganden för an-
ställda i de företag som ingår i kommun-
koncernen redovisas enligt BFN K3. För 
avtal med samordningsklausul utgår be-
räkningen 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 av-
sättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar.

Resultatutjämningsreserv, RUR
Kommunfullmäktige har i samband med 
beslut om budget fattat beslut om regel-
verket för resultatutjämningsreserven. 
Mål och riktlinjer för hanteringen av re-
sultatutjämningsreserven är en del av 
mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning i kommunen. Resultatutjäm-
ningsreserven speci�eras i balanskravs-
utredningen.
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Social investeringsfond
Kommunfullmäktige beslutade inför 
2014 att inrätta en Social investerings-
fond inom ramen för balanskravsutred-
ningen med riktlinjer hur fonden ska han-
teras. Av kommunens resultat för 2013 
reserverades 10 miljoner kronor inom 
eget kapital till fonden. 2016 reserverades 
ytterligare 10 miljoner kronor av årets till 
fonden. Efter uttag från fonden �nns det 
kvar 12, 3 miljoner kronor. Avsikten med 

Upplands-Bro kommuns sociala investe-
ringar 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 före-
bygga risken för arbetslöshet och utanför-
skap bland kommuninvånarna. Sociala 
investeringsfonden speci�ceras i balans-
kravsutredningen.

Exploateringsredovisning
Kommunen följer regelverket utifrån 
idéskriften från Rådet för kommunal re-
dovisning (RKR), ”Redovisning av kom-
munal markexploatering - En praktisk 
vägledning” samt god redovisningssed.

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R  O C H  T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R



84

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E



85

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E



86





Upplands-Bro kommun har drygt 27 000 invånare och är en 
växande kommun, både när det gäller invånare och företagse-
tableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil 
nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter 
till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och 
Bro, och en levande landsbygd.

Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till 
år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. 
Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, förenings-
liv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt 
Upplands-Bro.
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Roger Sundholm 
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Ekonomistaben 

   

Roger.Sundholm@upplands-bro.se 
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Kommunstyrelsen 
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Förvaltade stiftelsers bokslut 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2017 godkänns. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2017. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2017 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2017. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018 

 Förvaltningsberättelser 2017 för kommunens förvaltade stiftelser 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2017. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse. 

Avkastningen för 2017 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2017. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna och 

förberedelser för detta har pågått under 2017. Sedan den 1 januari 2016 ska 

samtliga stiftelser vara registrerade och Kommunledningskontoret har lämnat 

in registreringen för samtliga stiftelser till Länsstyrelsen. De har stora 

ärendebalanser och registrering har ännu inte skett. Registrering måste först ske 

innan kommunen kan begära avregistrering hos Länsstyrelsen. Under 

förutsättning att registrering sker under våren 2018 kan avregistrering och 

upplösning av stiftelserna ske under 2018. 

Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl 

Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse, 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-03-09 KS 18/0100 

 
 

Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse. 

Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den 

ekonomiska förvaltningen av stiftelserna. 

Barnperspektiv 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Förvaltningsberättelser 2017 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 

kommun 

Beslut sänds till 

 Revisorerna 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mia Bragge 

Kommunarkivarie 

Kommunledningskontoret  

+46 8-581 692 14 

mia.bragge@upplands-bro.se 

2018-04-05 KS 18/0035  

Kommunstyrelsen 
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Riktlinjer för hantering av arkiv 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår åt kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

arkivreglemente för Upplands-Bro kommun och samtidigt anta ”Riktlinjer för 

hantering av arkiv” enligt råd från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

samt Riksarkivet.  

Sammanfattning 

För att möta förändrade förutsättningar och på ett mer effektivt sätt reglera 

ansvar och befogenheter gällande arkiv har SKL och Riksarkivet tagit fram 

”Riktlinjer för hantering av arkiv”. Riktlinjerna är tänkta att ersätta tidigare 

arkivreglemente. Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige 

antar ”Riktlinjer för hantering av arkiv” och samtidigt upphäva gällande 

arkivreglemente.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontoret, kanslistabens tjänsteskrivelse med bilaga 

den 5 april 2018  

Ärendet 

Nuvarande arkivreglemente för Upplands-Bro kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2005-02-16 (dnr KS 2004/0356). Bestämmelserna om 

arkiv är i behov av uppdatering. SKL och Riksarkivet har tagit fram ”Riktlinjer 

för hantering av arkiv” som utarbetats i samarbete med Samrådsgruppen för 

kommunala arkivfrågor och har publicerats i ”Vem bestämmer om arkiv i 

kommunen? – råd om styrning av den kommunala arkivverksamheten” (2015). 

Riktlinjerna är utformade med hänsyn tagen till lagar och förordningar som 

styr arkivmyndighetens skyldigheter och befogenheter. I riktlinjerna tydliggörs 

bland annat ansvarsfördelning, hantering av arkiv i samband med 

organisationsförändringar samt bestämmelser om gallring. Syftet med en 

övergång från arkivreglemente till riktlinjer om arkiv är att kunna möta 

förändrade förutsättningar. I många kommuner, landsting och regioner 

innehåller arkivreglementena föråldrade råd och bestämmelser som inte på ett 

optimalt sätt är reglerar arkivverksamheten i en modern förvaltning.  



 

 
 

Kommunledningskontoret  
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Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna antas i sin helhet med tillägg 

som reglerar ansvar och skyldigheter i samband med arkivmyndighetens 

inspektioner av arkivvården i kommunens verksamheter.  

Möjlighet finns att komplettera riktlinjerna med särskilda föreskrifter enligt 

§16 arkivlagen.    

 

Barnperspektiv 

Rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar regleras i grundlag. 

Hur allmänna handlingar gallras eller bevaras i kommunen påverkar 

allmänhetens rätt till insyn i kommunalt arbete och beslutfattande. Detta får 

konsekvenser för alla invånare, inklusive barnen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Öhlander  

Utvecklingschef  Andrea Andersson  

 Kanslichef  
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Bilagor 

1. Förslag till ”Riktlinjer för hantering av arkiv” 

Beslut sänds till 

 Socialkontoret 

 Utbildningskontoret  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Kultur- och fritidskontoret 

 Revisionen  

 Upplands-Bro hus AB  

 Upplands-Bro kommunfastigheter 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 Österhöjdens garage AB  

 



Riktlinjer för hantering av arkiv i Upplands-Bro kommun 
 
Inledning 
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), 
arkivförordningen (1991:446) samt i fullmäktiges föreskrifter om arkivvården, ska följande 
riktlinjer för hanteringen av arkiv gälla för Upplands-Bro kommun.  
 
Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt 
för andra kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av 
kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen 
ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande.  
 
Mål och syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att 
närmare precisera ansvarsfördelningen utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer 
av lag eller förordning.  
 
Vad är arkiv?  
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering. I de fall flera myndigheter samarbetar, i exempelvis 
ett projekt eller delar ett system, bildas arkiv endast hos en nämnd, i första hand den nämnd 
som svarar för huvuddelen av systemet eller upptagningen.  
Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. 
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov.  

  
Ansvar 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Efter att nämnden eller styrelsen 
levererat arkivmaterial till arkivmyndigheten, eller då arkivmyndigheten omhändertagit 
arkivmaterial, faller ansvaret för arkivvården på arkivmyndigheten. Varje nämnd och styrelse 
ansvarar också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell 
verksamhet och forskning. Nämnden och styrelsen ska säkerställa att förvaltningen har en 
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning. I de fall arkivmyndigheten utfärdar 
tillsynsföreläggande ska aktuell nämnd eller styrelse rapportera rättelseåtgärder till 
arkivmyndigheten efter de krav som arkivmyndigheten ställer. 
 
Omorganisation och förändrade arbetssätt 
När en nämnd eller styrelse förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och 
förändringen väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden eller 
styrelsen i god tid samråda med arkivmyndigheten.  
 
Arkivvård 
Fullmäktige har meddelat särskild föreskrift om arkivvård enligt 16§ arkivlagen.  
 



 
Gallring 
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehåller helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket 
viktigt att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra allmän handling innebär överföring av 
uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför 

 informationsförlust 

 förlust av möjliga informationssammanställningar 

 förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  

 förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  
 
Inskränkningen av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som 
gallring.  
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
arkivmyndigheten.  
 
Arkivmyndigheten 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
Arkivmyndigheten ska  

 utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag samt utfärda 
tillsynsförelägganden i de fall kommunens verksamheter brister gällande arkivvården    

 förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse  

 lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.  
 
Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även  

 allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering,  

 ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och företag,  

 fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, 
som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv,  

 i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett 
övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.  
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Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-04-16 KS 18/0161  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

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

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i 

Kommunfullmäktige.  

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i Stockholms 

län.  

Sammanfattning 

Anitha Nygårds (SD) begärde den 3 april 2018 att bli entledigad från uppdraget 

som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkom den 3 april 2018 

Beslut sänds till 

 Anitha Nygårds (SD) 

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret 
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Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i 

Socialnämnden.  

Sammanfattning 

Anitha Nygårds (SD) begärde den 3 april 2018 att bli entledigad från uppdraget 

som ordinarie ledamot i Socialnämnden.   

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkom den 3 april 2018.   

Beslut sänds till 

 Anitha Nygårds (SD) 

 Socialnämnden 

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret 
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Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot till Socialnämnden efter 
Anitha Nygårds (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Socialnämnden efter Anitha Nygårds 

(SD).  

Sammanfattning 

Anitha Nygårds (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i Socialnämnden från och med Kommunfullmäktige den 16 

maj 2018. Ny ersättare bör därför utses.  

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från den 16 maj 2018.   

Beslut sänds till 

 Den valda 

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret 

 Socialnämnden  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-04-16 KS 18/0159  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i 
Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i 

Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Anitha Nygårds (SD) begärde den 3 april 2018 att bli entledigad från uppdraget 

som ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden.   

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkom den 3 april 2018 

Beslut sänds till 

 Anitha Nygårds (SD) 

 Utbildningsnämnden  

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-04-16 KS 18/0160  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

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

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Val av ny ledamot till Utbildningsnämnden efter 
Anitha Nygårds (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden efter Anitha 

Nygårds (SD).  

Sammanfattning 

Anitha Nygårds (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden från och med Kommunfullmäktige 

den 16 maj 2018. Ny ersättare bör därför utses.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 16 maj 2018.  

Beslut sänds till 

 Den valda  

 Personalstaben 

 Förtroendemannaregistret 

 Utbildningsnämnden 

 



 

  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 

2017-10-11 KS 17/0216  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) 

Förslag till beslut 

XX (MP) väljs som ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Josephine-

Charlotte Halvarsson (MP). 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden behöver utse en ny ersättare för Josephine-Charlotte 

Halvarsson (MP). 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 117 Val av ny ersättare i 

Utbildningsnämnden och Socialnämnden efter Josephine-Charlotte 

Halvarsson (MP) 

 Beslut sänds till 

 Den valde 

 Utbildningsnämnden 

 



 

  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 
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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 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jennifer Lendeng 

Kommunsekreterare 

Kanslistaben 

+46 8-581 691 71 

Jennifer.Lendeng@upplands-bro.se 

2018-02-07 KS 18/0059  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ordinarie ledamot i Norrvattens 
förbundsfullmäktige efter Moslim Ali Akill (MP)  

Förslag till beslut 

Andrée Wright (MP) väljs som ny ordinarie ledamot i Norrvattens 

förbundsfullmäktige efter Moslim Ali Akill (MP). 

Sammanfattning 

Norrvattens förbundsfullmäktige behöver utse en ny ordinarie ledamot efter 

Moslim Ali Akill (MP). 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Norrvattens förbundsfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-05-09 KS 17/0224  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Valnämnden efter Moslim 
Ali Akill (MP)  

Förslag till beslut 

Sebastian Blomberg (MP) väljs till ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Ali 

Akill (MP). 

Sammanfattning 

Moslim Ali Akill (MP) har den 13 september 2017 KF § 118 entledigats från 

sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden. Ny ledamot bör därför väljas.  

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande KF § 118 

 

Beslut sänds till 

 Den valde  

 Valnämnden 
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