
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunstyrelsens sammanträde 

den 2 november 2022 

 

 

 



Dagordning
 

Beslutsärenden
9 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023 4 

10 Inträdesordning för ersättare i Kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 7 

11 Inrättande av Trygghets- och säkerhetsutskott, antagande av bestämmelser samt fastställande av antal

ledamöter för mandatperioden 2022-2026 10 

12 Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens Trygghets- och säkerhetsutskott för mandatperioden

2022-2026 17 

13 Sammanträdestider för Trygghets- och säkerhetsutskottet 2023 19 

14 Inrättande av Samhällsbyggnadsutskott, antagande av bestämmelser samt fastställande av antal

ledamöter för mandatperioden 2022-2026 20 

15 Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-

2026 27 

16 Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet 2023 29 

17 Inrättande av Miljö -och energiutskott, antagande av bestämmelser samt fastställande av antal ledamöter

för mandatperioden 2022-2026

31 

18 Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens Miljö- och energiutskott för mandatperioden 2022-

2026 38 

19 Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet 2023 40 

20 Svar på medborgarförslag om en ny väg för genomfart förbi Brogårdsstaden 42 

21 Statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på

särskilda boenden 46 

22 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem 63 

23 Delrapport - Modell för styrning och ledning av kommunens bolag 96 

24 Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut 99

 

Rapporter
 

Delegationsbeslut
 Tillförordnad kommundirektör den 1 och den 3-4 november 2022 150

 

Anmälningar
 Utbildningsnämndens beslut § 34 - Tertialrapport 2 2022 151 

 Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 34 - Statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 192 

 Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 39 - Tertialrapport 2 år 2022 - Äldre- och omsorgsnämnden 213 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 19 - Tertialrapport 2 2022 Gymasie- och

vuxenutbildningsnämnden 284 

 Inbjudan från SKR - Mänskliga Rättighetsdagarna 2022, den 17-18 november 2022 315



 KALLELSE: Extra rådsmöte i Mälardalsrådet 16 december kl 13.00 digitalt 316 

 Socialnämndens beslut § 51 - Utvärdering Barnskyddsteamet - Sociala investeringsfonden 319 

 Socialnämndens beslut - § 55 - Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden 358 

 Inbjudan från Region Stockholm - Utbildning om krisberedskap och totalförsvar, 19 oktober och 9 november

2022 459 

 Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 460



9 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023 - KS 22/0550-1 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023 : Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kommunledningskontoret  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2022-10-12 KS 22/0550  

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
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2023 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar kl. 10:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

25 januari 1 februari 15 februari 

8 mars 15 mars 29 mars 

5 april (påsklov) 12 april  26 april 

24 maj 31 maj 14 juni 

30 augusti 6 september 20 september 

27 september 4 oktober 18 oktober 

22 november 29 november 13 december 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-10-11 KS 22/0550 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

Ärendet 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska 

upp för beslut vid särskilda tillfällen under året både i Kommunfullmäktige, 

Kommunstyrelsen och nämnder. Tiderna har även i möjligast mån lagts utanför 

skollov.  

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning 

besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. 

Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora 

Scenen.  

Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelse och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun” beslutar nämnderna själva om 

antal sammanträden samt tidpunkt för dessa. Likaså beslutar nämnderna om 

sammanträdestider för sina utskott. Kommunledningskontoret förordar att 

nämnderna anpassar sina datum för sammanträden till Kommunstyrelsens 

sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska 

vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2023 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar kl. 10:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

25 januari 1 februari 15 februari 

8 mars 15 mars 29 mars 

5 april (påsklov) 12 april  26 april 

24 maj 31 maj 14 juni 

30 augusti 6 september 20 september 

27 september 4 oktober 18 oktober 

22 november 29 november 13 december 

 

Barnperspektiv 

Var och när Kommunstyrelsen sammanträder har inga direkta konsekvenser för 

barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som 



9 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023 - KS 22/0550-1 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023 : Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-10-11 KS 22/0550 

 
 

behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de 

ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis 

kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under 

Kommunfullmäktige sammanträden. 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut. 
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Inträdesordning för ersättare i Kommunstyrelse 
och nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 

enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  

S S, MP, V, C, KD, L, M 

M M, L, KD, C 

SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

V V, S, MP, L, C, KD 

KD KD, M, L, C 

L L, M, KD, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

2. I de fall ersättare inte kan kallas enligt ovanstående ordning kallas 

ersättare in enligt principen om proportionellt valsätt. (Om Upplands-

Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, 

MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 

nedan: 

 För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 

Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

 För övriga nämnder: från och med den 1 januari 2023. 

4. Inträdesordningen för mandatperiod 2022–2026 gäller fram till dess att 

en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 

Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 

inträdesordningen som en rekommendation. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-09-26 KS 22/0405 

 
 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 

rekommendation.  

Sammanfattning 

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige, om inte ersättarna 

väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid ordinarie 

ledamots frånvaro i Kommunstyrelsen och nämnder.  

Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun” ska en ersättare alltid inkallas 

att tjänstgöra när en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde i 

Kommunstyrelse och nämnder. Syftet med bestämmelsen är att förhindra en 

situation som innebär att Kommunstyrelse eller nämnd inte uppfyller kraven 

för beslutsförhet trots att ersättare finns närvarande. 

I första hand kallas varje partis egna ersättare in som tjänstgörande för de 

ledamöter som är frånvarande. Eftersom det egna partiets ersättare kan ha 

förhinder att närvara eller inte räcka till, behöver Kommunfullmäktige 

fastställa i vilken ordning övriga partiers ersättare ska kallas in som 

tjänstgörande.  

Kommunledningskontoret föreslår att modellen för inträdesordning som 

infördes i mitten av mandatperioden 2018–2022 utgör grunden för 

inträdesordningen även för mandatperiod 2022–2026.  

Modellen innebär att varje parti väljer i vilken ordning ersättarna från övriga 

partier ska kallas in när ersättare från deras eget parti inte finns närvarande vid 

ett sammanträde.  

I de fall ett parti väljer att inte ha med samtliga av Kommunfullmäktige invalda 

partier i sin inträdesordning innebär modellen att en ersättare från annat parti 

enligt principen om proportionellt valsätt kallas in för att tjänstgöra. Om 

Upplands-Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, MP.  

Modellen är utformad så att bestämmelserna i ”Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 

kommun” kan efterföljas. Modellen är därför konstruerad med klargörande om 

hur inkallande av ersättare ska gå till även i situationer när partiets egenvalda 

inträdesordning tar slut och det finns närvarande ersättare på plats som inte 

tjänstgör. 

En inträdesordning som omfattar samtliga i Kommunfullmäktige invalda partier 

medför att inga oönskade partiväxlingar uppstår när ersättare ska kallas in för 

tjänstgöring. 

Utformningen av inträdesordningen i beslutspunkt ett utgår från förslag från 

partierna om i vilken ordning de önskar att övriga partiers ersättare kallas in att 

tjänstgöra i deras ledamots ställe. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-09-26 KS 22/0405 

 
 

Inträdesordningen för mandatperioden 2022–2026 föreslås gälla för 

Kommunstyrelsen från och med dag för justering av Kommunfullmäktiges 

beslut och för samtliga nämnder från och med den 1 januari 2023. 

Inträdesordningen föreslås gälla fram tills dess att en ny inträdesordning för 

mandatperioden 2026–2030 är beslutad av Kommunfullmäktige. 

För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder föreslås 

inträdesordningen gälla som en rekommendation. När Kommunstyrelse och 

nämnder utser utskott kan respektive organ fastställa om inträdesordningen ska 

gälla även för utskotten. 

Även för de kommunala bolagsstyrelserna föreslås inträdesordningen gälla som 

en rekommendation.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

Barnperspektiv 

Tydlighet gällande inkallelseordning i styrelse och nämnder är en förutsättning 

för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska processer. Ett 

demokratiskt samhälle skapar goda förutsättningar för barn och unga att växa 

upp med goda levnadsvillkor.  

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Juridikenheten 
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Inrättande av Trygghets- och säkerhetsutskott, 
antagande av bestämmelser samt fastställande 
av antal ledamöter för mandatperioden 2022-
2026 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett Trygghets- och säkerhetsutskott med 

tillhörande beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Trygghets- och 

säkerhetsutskottet. 

3. Trygghets- och säkerhetsutskottet ska under mandatperioden utgöras av 

8 ledamöter och 8 ersättare. 

4. Trygghets- och säkerhetsutskottets beredning ska under 

mandatperioden utgöras av 7 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över om revideringar i 

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver göras. 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 

inrätta utskott och att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 

arbetsformer bör antas.  

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett Trygghet- 

och säkerhetsutskott under Kommunstyrelsen. Bestämmelser för utskottet har 

därför upprättats och ska antas av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter 

närmare ska redogöras och skapa tydighet och struktur. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

 Bestämmelser för Trygghets- och säkerhetsutskottet 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-20 KS 22/0611 

 
 

Ärendet 

Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 

inrätta utskott samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 

arbetsformer bör antas.  

Bestämmelser för Trygghets- och säkerhetsutskottet har därför upprättats och 

ska antas av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska 

redogöras och skapa tydighet och struktur. 

Trygghets- och säkerhetsutskottets uppgift är att vara ett forum för 

trygghet och säkerhet, samverkan, planering av det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan 

myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Trygghets- och 

säkerhetsutskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet 

och trygghet för kommunens invånare samt följer upp och utvärderar 

vidtagna åtgärder bland annat genom ett kontinuerligt arbete med risk- 

och sårbarhetsanalys. Delegation med beslutsmandat från 

Kommunstyrelsen framgår i det upprättade förslaget.    

Barnperspektiv 

Bestämmelser för Trygghets- och säkerhetsutskottet skapar tydlighet och 

struktur över verksamhet och arbetsformer. Det skapar förutsättningar för goda 

demokratiska processer och transparens. Ett demokratiskt samhälle skapar bra 

förutsättningar och goda levnadsvillkor för barn och unga.   

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Bestämmelser för Trygghets- och säkerhetsutskottet.  

Beslut sänds till 

 Juridikfunktionen (för publicering)  
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Bestämmelser trygghets- och säkerhetsutskottet

Sid 3 av 5

1 Trygghets- och
säkerhetsutskottet

1.1 Uppgifter och mål
Trygghets- och säkerhetsutskottet är ett forum för trygghet och säkerhet,
samverkan, planering av det brottsförebygga nde och trygghetsskapande arbetet
mellan myndigheter , organisationer, företag och enskilda. Trygghets- och
säkerhetsutskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet
för kommunens invånare samt följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland
annat genom ett kontinuer ligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Trygghets-
och säkerhetsutskottet följer upp och utvärderar kommune ns arbete med civilt
försvar inom ramen för det svenska totalförsvaret.

Trygghets- och säkerhetsutskottet ansvarar för att främja, delta och följa upp
dialoger med invånarna där man belyser kommunens förslag till åtgärder för olika
områden utifrån ett flertal aspekter såsom trygghet, säkerhet och social hållbarhet.

Kommunstyre lsen är kommunens ledande polit iska förvaltnings or gan.
Kommunstyre lsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling
och ekonomiska ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls. Kommunstyre lsen fastställer övergripande mål för
kommunen, bland de övergripande målen i kommunplane n uttrycks bland annat att
kommunen ska stärka demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa
övergripande mål ska

Trygghets- och säkerhetsutskottet på Kommunstyre lse ns vägnar initiera, stödja,
samordna, följa upp och utvärdera kommunens insatser. Exempel på insatser:

- Löpande uppföljni ng av arbetet med samverkansö vere nsko m me lse
mella n kommun och polis.

- Risk- och sårbarhetsanalys.
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- Resultat av mätningar och kartläggningar, till exempel
Stockholmse nkäte n.

- Arbetet med säkerhetsskydd och säkerhetsana lys,

- Kommune ns arbete med civilt försvar.

1.2 Delegation från Kommunstyrelsen

Utöver vad som föreskrivs ovan ska utskottet följa upp och utvärdera samt
besluta på Kommuns t yre lse ns vägnar i följande punkter:

- Handlingsp la ne r och strategier för social hållbar het.

- Kommune ns EST arbete genom med fokus på Brotts-, vålds- och
drogförebygga nde samt trygghetsska pa nde insatser.

- Ingå idéburet offent ligt partnerskap med föreningar och organisat io ner
som arbetar med säkerhets-, brottsförebygga nde och/eller
viktimo lo giska frågor.

- Handlingsp la n våld i nära relationer och hedersrelatera t våld och
förtryck.

- Handlingsp la n mot våldsbejakande extremis m.

- Kommune ns ANDT- strategi.

- Beredskapsplaner inom ramen för den svenska krisberedskapen.

- Handlingsp la ne r som stärker det svenska totalförs vare t.

För de fall beslut i någon av punkterna ovan anses vara av större eller mer
princip ie ll beskaffenhe t och om fler än hälfte n av ledamöterna i utskottet begär
det, ska beslut fattas i Kommunst yre lse n.
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1.3 Organisatorisk tillhörighet

Trygghe ts- och säkerhetsutskott et är organisato r isk t knutet till
Kommunst yr e lse n.

1.4 Mandattid

Ledamöterna och ersättarna i utskottet väljs för tiden intill det sammanträde då
val av Kommunst yre lse n förrättas nästa gång.

1.5 Sammansättning

Trygghe ts- och säkerhetsutskott et består av det antal ledamöter och ersättare
som Kommunst yre lse n bestämmer. Närvarorätt gäller för den som har blivit
kallad och i enlighet med vad som i övrigt framgår i Reglement e med
gemensamma best ämmelser f ör Kommunst yrelsen och v erk samhet snämnder i
Upplands-Bro k ommun.

1.6 Övrigt

Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlinga r samt medges
närvarorätt när utskottet sammanka llas.

I övrigt gäller för Trygghet- och säkerhetsutskotte t vad som föreskrivs
avseende utskott i gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Upplands-
Bro kommun.
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Kommunstyrelsen 
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Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens Trygghets- och 
säkerhetsutskott för mandatperioden 2022-
2026 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 

2. Till ersättare i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andra vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Trygghets- och säkerhetsutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 

Trygghets- och säkerhetsutskottet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till Trygghets- och 

säkerhetsutskottet. Bland utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice och 

en andra vice ordförande utses. 

Kommunstyrelsen ska även utse ledamöter och ersättare till Trygghets- och 

säkerhetsutskottets beredning. I beredningen ska endast ordinarie ledamöter 

delta, ersättare tjänstgör enbart vid behov. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas 

beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon 

aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka 

och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  
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2022-10-20 KS 22/0621 

 
 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Hillevi Montor 
   
Kommunledningskontoret/Valnämnd 
   
Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2022-10-24 KS 22/0624  

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdestider för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet 2023 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Trygghets- och säkerhetsutskottet och dess beredning 
för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns styrelse, nämnder och utskott bestämmer varje år dag 
och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet och dess beredning för år 2023. I förslaget är ett antal 
sammanträden föreslagna men varje utskott kan vid behov besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder och utskott har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar 
till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2023: 
Trygghets- och säkerhetsutskottets 

beredning 

(fredagar kl. 08:30) 

Trygghets- och säkerhetsutskott 

(fredagar 08:30) 

10 februari 17 februari 

17 mars 24 mars 

12 maj 26 maj 

1 september 8 september 

17 november 24 november 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-24 KS 22/0624 

 
 

Barnperspektiv 
Var och när trygghets- och säkerhetsutskottet sammanträder har inga direkta 
konsekvenser för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda 
ärenden som behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska 
redovisas i de ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla 
medborgare. På så vis kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska 
samtalet under Kommunfullmäktige sammanträden. 

 

Kommunledningskontoret 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 
 

Beslut sänds till 
• Samtliga ledamöter och ersättare i Trygghets- och säkerhetsutskottet.  
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Inrättande av Samhällsbyggnadsutskott, 
antagande av bestämmelser samt fastställande 
av antal ledamöter för mandatperioden 2022-
2026 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett Samhällsbyggnadsutskott med tillhörande 

beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet. 

3. Samhällsbyggnadsutskottet ska under mandatperioden utgöras av 8 

ledamöter och 8 ersättare. 

4. Samhällsbyggnadsutskottets beredning ska under mandatperioden 

utgöras av 7 ledamöter.  

Sammanfattning 

Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 

inrätta utskott och att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 

arbetsformer bör antas.  

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett 

Samhällsbyggnadsutskott under Kommunstyrelsen. Bestämmelser för 

Samhällsbyggnadsutskottet har därför upprättats och ska antas av 

Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa 

tydighet och struktur. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

 Bestämmelser för samhällsbyggnadsutskottet  

Ärendet 

Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-20 KS 22/0615 

 
 

Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 

inrätta utskott och att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 

arbetsformer bör antas.  

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett 

Samhällsbyggnadsutskott under Kommunstyrelsen. Bestämmelser för 

Samhällsbyggnadsutskottet har därför upprättats och ska antas av 

Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa 

tydighet och struktur. 

Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av 

kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och 

detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att 

en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggen.  

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med 

invånarna där man belyser kommuners förslag till fysisk planering för olika 

områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, 

trygghet, näringsliv och social hållbarhet. Delegation med beslutsmandat från 

Kommunstyrelsen framgår i det upprättade förslaget.  

Barnperspektiv 

Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet skapar tydlighet och struktur över 

verksamhet och arbetsformer. Det skapar förutsättningar för goda demokratiska 

processer och transparens. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar 

och goda levnadsvillkor för barn och unga.  

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet 

Beslut sänds till 

 Juridikfunktionen (för publicering) 
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Bestämmelser 
Samhällsbyggnads-
utskottet 
Kommunstyrelsen den XX 
november 2022 § 
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1 Samhällsbyggnadsutskottet
1.1 Uppgifter och mål

Kommunst yr e lse n är kommune ns ledande politiska förvalt ningso r ga n. Den har
ett helhetsans var för kommune ns verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålse nli g organisat io n
upprätthålls. Samhällsb yggnad s utsko tte t ska på kommuns t yre lse ns vägnar
bereda, stödja, samordna, följa upp och utvärdera kommune ns insatser inom
samhällsb yggnadso mråde t för följande grupper av ärenden:

1. Detaljpla ner
2. Översiktspla ner
3. Regiona la planer
4. Utvecklingsp la ner
5. Områdesbestämme lse r
6. Avtal för genomför a nde av detaljplaner
7. Exploater ing och bostadsförsörjning
8. Anpassa infrastr uk t ur till bostadsutbyggnade n
9. Trafik, transporter, kommunikat io ner och transportinfra str uk t ur
10. Planering av kommune ns verksamhets loka ler

Utöver vad som föreskrivs ovan kan utskottet besluta på kommuns t yre lse ns
vägnar i följande punkter:

1. Beslut om planbesked och planuppdra g

2. För detaljplane r och områdesbestämme lser som handläggs med utökat
förfarande eller normalt planförfara nde, besluta att skicka förslaget på
samråd, låta planförs la ge t granskas eller ställas ut samt infor mera om
planförs la ge t.

3. För detaljplane r och områdesbestämme lser som handläggs med
standardförfa ra nde, begränsat standardförfara nde, förenklat
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standardförfa ra nde eller enkelt planför far a nde, besluta att skicka
förslaget på samråd.

4. Köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighe tsde l och
mottagande av gåvobrev rörande fast egendom över 15 prisbasbelopp.

5. Tillfö rsäkr a kommune n eller belasta kommune ns mark med servitut,
lednings rät t, vägrätt eller nyttjanderä tt eller medverka till ändring eller
upphävande av sådana rättighete r över 15 prisbasbelopp.

6. Beslut om köp, försäljni ng, hyra och uthyrni ng av byggnad på ofri
grund och/eller annan nyttjanderätt till ett värde över 15 prisbasbelopp.

7. Rätt att godkänna underhands för sä lj ning av fastighet eller tomträtt i
vilken kommune n har fordran eller har åtagit sig ett förlusta ns var
förlust över 15 prisbasbelopp.

För de fall beslut i någon av punkterna ovan anses vara av större eller mer
princip ie ll beskaffenhe t, eller om minst hälften av ledamöterna i utskottet begär
det, ska beslut fattas i Kommunst yre lse n.

1.2 Övriga uppgifter
Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommuna la verksamhete r
inom samhällsb yggnad, exempelvis översikts- och detaljplane r ing,
exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillför säkra att en fungera nde
infrastr uk t ur anpassas till bostadsutbyggnad e n.

Samhällsb yggnads utskot tet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med
invånar na där man belyser kommune ns förslag till fysisk planering för olika
områden utifrå n ett flertal aspekter såsom utformning/ ges ta lt ning, miljö,
trygghet, närings l iv och social hållbarhe t.

1.3 Organisatorisk tillhörighet

Samhällsb yggnads utskot tet är organisator isk t knutet till kommunst yre lse n.



14 Inrättande av Samhällsbyggnadsutskott, antagande av bestämmelser samt fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0615-1 Inrättande av Samhällsbyggnadsutskott, antagande av bestämmelser samt fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2022-2026 : Bestämmelser Samhällsbyggnadsutskottet 2022-2026

Bestämmelser Samhällsbyggnads-utskottet

Sid 5 av 5

1.4 Mandattid
Ledamöterna och ersättarna i utskottet väljs för tiden intill det sammanträde då
val av kommunst yre lse n förrättas nästa gång.

1.5 Sammansättning
Samhällsb yggnads utskot tet består av det antal ledamöter och ersättare som
kommuns t yre lse n bestämmer. Närvarorätt gäller för den som har blivit kallad
och i enlighet med vad som i övrigt framgår i Reglement e med gemensamma
best ämmelser f ör k ommunst yrelsen och v erk samhet snämnder i Upplands-Bro
k ommun.

1.6 Övrigt

Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlinga r samt medges
närvarorätt när utskottet sammanka llas.

I övrigt gäller för Samhällsb yggna ds utsko tte t vad som föreskrivs avseende
utskott i gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Upplands-Bro
kommun.
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Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-20 KS 22/0617  
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Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 
för mandatperioden 2022-2026 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andra vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 

Samhällsbyggnadsutskottet. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till 

Samhällsbyggnadsutskottet. Bland utskottets ledamöter ska en ordförande, en 

vice och en andra vice ordförande utses. 

Kommunstyrelsen ska även utse ledamöter och ersättare till 

Samhällsbyggnadsutskottets beredning. I beredningen ska endast ordinarie 

ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid behov.   

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas 

beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon 

aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka 

och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-20 KS 22/0617 

 
 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 
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Hillevi Montor 

   

Kommunledningskontoret/Valnämnd 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2022-10-24 KS 22/0626  

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdestider för 
Samhällsbyggnadsutskottet 2023 

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet och dess beredning för år 

2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns styrelse, nämnder och utskott bestämmer varje år dag 

och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har 

upprättat ett förslag till sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet och 

dess beredning för år 2023. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 

men varje utskott kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder och utskott har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar 

till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2023: 

Samhällsbyggnadsutskottets 

beredning 

(onsdagar kl. 08:30) 

Samhällsbyggnadsutskottet 

(onsdagar kl. 08:30) 

25 januari 1 februari 

8 mars 15 mars 

5 april (påsklov) 12 april 

24 maj 31 maj 

30 augusti 6 september 

27 september 4 oktober 

22 november 29 november 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-24 KS 22/0626 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022 

Barnperspektiv 

Var och när samhällsbyggnadsutskottet sammanträder har inga direkta 

konsekvenser för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda 

ärenden som behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska 

redovisas i de ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla 

medborgare. På så vis kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska 

samtalet under Kommunfullmäktige sammanträden. 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.  
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Inrättande av Miljö -och energiutskott, 
antagande av bestämmelser samt fastställande 
av antal ledamöter för mandatperioden 2022-
2026  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett Miljö- och energiutskott med tillhörande 

beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet. 

3. Miljö- och energiutskottet ska under mandatperioden utgöras av 8 

ledamöter och 8 ersättare. 

4. Miljö- och energiutskottet beredning ska under mandatperioden utgöras 

av 7 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 

inrätta utskott och att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 

arbetsformer bör antas.  

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett Miljö- och 

energiutskott under Kommunstyrelsen. Bestämmelser för Miljö- och 

energiutskottet har därför upprättats och ska antas av Kommunstyrelsen för att 

utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa tydighet och struktur. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

 Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-20 KS 22/0616 

 
 

Ärendet 

Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 

inrätta utskott samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 

arbetsformer bör antas.  

Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet har därför upprättats och ska antas 

av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och 

skapa tydighet och struktur. 

Miljö- och energiutskottets uppgift är att vara ett forum för att stärka och 

utveckla klimat-, energi- och miljöarbetet mellanmyndigheter, organisationer, 

företag och enskilda. Miljö- och energiutskottet ska bevaka och initiera 

åtgärder som skapar en miljömässigt hållbart och ekologisk hållbart Upplands-

Bro i linje med Agenda 2030. Delegation med beslutsmandat från 

Kommunstyrelsen framgår i det upprättade förslaget.  

Barnperspektiv 

Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet skapar tydlighet och struktur över 

verksamhet och arbetsformer. Det skapar förutsättningar för goda demokratiska 

processer och transparens. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar 

och goda levnadsvillkor för bar och unga.   

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet  

Beslut sänds till 

 Juridikfunktionen (för publicering)  
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Bestämmelser 
Miljö- och 
energiutskottet 
Kommunstyrelsen den xx november 2022 § 
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Bestämmelser Miljö- och energiutskottet

Sid 2 av 5
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Bestämmelser Miljö- och energiutskottet

Sid 3 av 5

1 Miljö- och energiutskottet
1.1 Uppgifter och mål
Miljö- och energiutskottet har, under kommunstyre lse n, det politiska ansvaret för
att stärka och utveckla klimat-, energi- och miljöarbetet i kommunen. Miljö- och
energiutskottet bevakar och initiera r åtgärder mellan myndighe ter,
organisatio ner, företag och enskilda som skapar ett miljömäs s igt hållbart
Upplands-Bro i linje med Agenda 2030.

Miljö- och energiutskottet följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat
genom ett kontinuer ligt arbete med miljöstrate gin och kommunens miljömå l.
Miljö- och energiutskottet följer upp och utvärderar kommunens arbete med miljö-
, klimat- och energifrågor.

Miljö- och energiutskottet ansvarar för att främja, delta i och följa upp dialoger
med invånarna där man belyser kommunens förslag till åtgärder för olika områden
utifrån ett flertal aspekter såsom miljömäss ig hållbarhet men även minskad
energianvändning och energieffektiviser ingar. Miljö- och energiutskottet initierar
arbetet för att minska utsläppen av vår samlade konsumtion så att kommunen når
de beslutade klimatmå len. Utskottets arbete utgår från miljömå le n i Agenda 2030.

Kommunstyre lsen är kommunens ledande polit iska förvaltnings or gan.
Kommunstyre lsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling
och ekonomiska ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls. Kommunstyre lsen fastställer övergripande mål för
kommunen, bland de övergripande målen i kommunplane n uttrycks bland annat att
kommunen ska stärka demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa
övergripande mål ska:

Miljö- och energiutskottet på Kommunstyre lse ns vägnar initiera, stödja, samordna,
följa upp och utvärdera kommunens insatser. Exempel på insatser:

- Framtagande av miljö- och klimats trate gi.
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Bestämmelser Miljö- och energiutskottet

Sid 4 av 5

- Framtagande av kommune ns utsläppsbudget

- Handlingsp la ne r för miljöo mst ä llni ngar för att nå kommune ns
miljö må l.

- Handlingsp la ne r för energio ms tä ll ningar för att nå kommune ns
miljö må l.

- Resultat och utveckling av kommunko nce r ne ns arbete med
energieffekt i vis er ing.

- Uppföljning och init ie ra nde av expertgrupper för att utarbeta åtgärds-
och anpassningsp ro gra m för både land- och vattenrelate rade
klimatprob le m.

1.2 Delegation från Kommunstyrelsen

Utöver vad som föreskrivs ovan ska utskottet följa upp och utvärdera samt
besluta på Kommuns t yre lse ns vägnar i följande punkter:

- Handlingsp la ne r och strategier för miljö mä ss ig hållbar het.

För de fall beslut i någon av punkterna ovan anses vara av större eller mer
princip ie ll beskaffenhe t och om fler än hälfte n av ledamöterna i utskottet begär
det, ska beslut fattas i Kommunst yre lse n.

1.3 Organisatorisk tillhörighet

Miljö- och energiutskottet är organisator isk t knutet till Kommuns t yre lse n.

1.4 Mandattid

Ledamöterna och ersättarna i utskottet väljs för tiden intill det sammanträde då
val av Kommunst yre lse n förrättas nästa gång.
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Bestämmelser Miljö- och energiutskottet

Sid 5 av 5

1.5 Sammansättning

Miljö- och klimatuts kottet består av det antal ledamöter och ersättare som
Kommunst yr e lse n bestämmer. Närvarorätt gäller för den som har blivit kallad
och i enlighet med vad som i övrigt framgår i Reglement e med gemensamma
best ämmelser f ör Kommunst yrelsen och v erk samhet snämnder i Upplands-Bro
k ommun.

1.6 Övrigt

Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlinga r samt medges
närvarorätt när utskottet sammanka llas.

I övrigt gäller för Miljö- och energiutsko tte t vad som föreskrivs avseende
utskott i gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Upplands-Bro
kommun.
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Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens Miljö- och energiutskott för 
mandatperioden 2022-2026 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Miljö- och energiutskottet utses: 

2. Till ersättare i Miljö- och energiutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Miljö- och energiutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 

för Miljö- och arbetsutskottet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till Miljö- och 

energiutskottet och dess beredning. Bland utskottets ledamöter ska en 

ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande utses.  

Kommunstyrelsen ska även utse ledamöter och ersättare till Miljö- och 

energiutskottets beredning. I beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, 

ersättare tjänstgör enbart vid behov.   

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

För den demokratiska processen är det viktigt att välja in nya ledamöter vid en 

ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på 

barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de opolitiska 

uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och yfta frågor som rör 

barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-20 KS 22/0618 

 
 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Hillevi Montor 
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Hillevi.Montor@upplands-bro.se 
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Kommunstyrelsen 
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Sammanträdestider för Miljö- och 
energiutskottet 2023 

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet och dess beredning för år 

2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns styrelse, nämnder och utskott bestämmer varje år dag 

och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har 

upprättat ett förslag till sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet och 

dess beredning för år 2023. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 

men varje utskott kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder och utskott har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar 

till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag på sammanträdesschema för år 2023: 

Miljö- och energiutskottets 

beredning 

(fredagar kl. 10:30) 

Miljö- och energiutskott 

(fredagar kl. 10:30) 

10 februari 17 februari 

17 mars 24 mars 

12 maj 26 maj 

1 september 8 september 

17 november 24 november 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022 

 



19 Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet 2023 - KS 22/0625-1 Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet 2023 : Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet 2023

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-24 KS 22/0625 

 
 

Barnperspektiv 

Var och när Miljö- och energiutskottet sammanträder har inga direkta 

konsekvenser för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda 

ärenden som behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska 

redovisas i de ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla 

medborgare. På så vis kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska 

samtalet under Kommunfullmäktige sammanträden. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Miljö- och säkerhetsutskottet.  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emma Åhlstedt 

Utredare 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

   

emma.ahlstedt@upplands-bro.se 

2022-09-19 KS 21/0424  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om en ny väg för 
genomfart förbi Bro Gårdstad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat i och 

med pågående arbete med att utreda lämplig sträckning i enlighet med uppdrag 

från Samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 

Den 29 juni 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att dra en 

förbifart vid sidan av Brogårdsstaden (Tegelhagen). Förslaget är att dra en 

förbifartsväg bakom/vid sidan av hela området som kan löpa från rondellen i 

Kvista och in i skogen och sen ut på Rösaringsleden efter Rättarboda, att 

genomfartstrafik det på detta sätt leds runt Brogårdsstaden och minskar risken 

för olyckor. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att utreda lämplig stäckning i enlighet 

med den fördjupade översiktsplanen för Bro, FÖP Bro samt att genomföra en 

förprojektering av väg som ansluter Rösaringvägen, mellan Kvistaberg och 

Brogårdsstadens norra del efter uppdrag från Samhällsbyggnadsutskottet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 25, den 13 april 2022 

 Medborgarförslag inkommet den 29 juni 2021 

Ärendet 

Den 29 juni 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att dra en 

förbifart vid sidan av Brogårdsstaden (Tegelhagen). Förslagsställaren lyfter att 

Rösaringvägen som löper genom Brogårdsstaden är en genomfart för 

trafikanter som ska mot Rättarboda, Lindormsnäs, Smidö, Ådö samt Säbyholm. 

Förslagsställaren menar att det finns uppenbara risker för incidenter då det 

finns skolor i området framförallt när områdena Ådö och Säbyholm byggts ut. 

Förslagsställarens motivering är just säkerheten för främst barn som ska till och 

från skolorna samt för övrigt boende som vistas på denna trånga genomfartsled. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-09-19 KS 21/0424 

 
 

En ökad ström av besökare till de olika kursgårdarna samt fler som ska till Bro 

station efter pandemin är något förslagsställaren lyfter också. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bro, FÖP Bro, antagen av 

Kommunfullmäktige den 16 februari 2022, pekas en vägkoppling likt förslaget 

som inkommit ut som ett utredningsförslag till strategisk koppling. 

Den 13 april 2022 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda lämplig stäckning i enlighet med 

den fördjupade översiktsplanen för Bro, FÖP Bro samt att genomföra en 

förprojektering av väg som ansluter Rösaringvägen, mellan Kvistaberg och 

Brogårdsstadens norra del enligt inlämnat initiativ.  

Ovanstående arbete pågår just nu inom samhällsbyggnadskontoret och kommer 

att återrapporteras på Samhällsbyggnadsutskottet. 

Barnperspektiv 

Hur trafikmiljöerna i kommunen utformas kan ha stor betydelse för barn- och 

ungdomars livsmiljö. I det kommande uppdraget att utreda lämplig sträckning i 

enlighet med FÖP Bro, samt att genomföra en förprojektering av väg som 

ansluter Rösaringsvägen, mellan Kvistaberg och Bro Mälarstadens norra del är 

det av största vikt att ta hänsyn till barns och ungdomars perspektiv. I en sådan 

utredning är det för barn- och ungdomsperspektivet viktigt att tänka på att 

skapa en säker och trygg trafikmiljö samt att ta hänsyn till att inte skapa nya 

barriärer.  

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

Tove Carlsson 

Plan- och exploateringschef 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om en ny väg för genomfart 

Beslut sänds till 

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

Sent: den 29 juni 2021 15:24 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förnamn 

Efternamn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress  

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Förbifart Bro Gårdstad. Rösaringvägen 

går igenom det nya Bro 
Gårdstaden/Tegelhagen. Denna 
"genomfart" mot Rättarboda, 

Lindormsnäs, Smidö, Ådö och 
Säbyholm är nu redan trång med 
parkeringar utmed vägen. På den 

sträcka som går genom Bro 
Gårdstaden (700 m) finns 6 
övergångställen!! Med 2 skolor på 

varje sida om vägen finns det 
uppenbara risker för incidenter med 
kommande trafik. Framförallt när Ådö 

och Säbyholm har byggt sina 
villaområden. Mitt förslag är att dra en 
förbifartsväg bakom/vid sidan av hela 

området som kan löpa från rondellen i 
Kvista och in i skogen och sen ut på 
Rösaringsleden efter Rättarboda. På 

detta sätt leds all genomfartstrafik på 
sidan om Bro Gårdstad. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 

medborgarförslag. 

Min främsta motivering är säkerheten 
för främst alla barn som kommer 
trafikera alla dessa övergångställen 

till/från skolan samt övriga boenden 
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Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

utmed denna "t rånga" genomfartsled
med tung t rafik som kommer öka nu
efter pandemin t ill både Kursgårdar
och övriga företag samt pendlare som
ska t ill Bro Stat ion.

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

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Matilda Forsström 

   

Kansliavdelningen 

   

Matilda.Forsstrom@upplands-bro.se 

2022-10-05 KS 22/0555  

Kommunstyrelsen 
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Statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 

en utökad budgetram, för innevarande år, 2022,  på 2 112 347 kronor 

hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att statsbidraget ska användas till 

att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att tilldelat statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 

435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till Humana samt 1 123 589 

kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

 

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet den 3 oktober 2022 i 

enlighet med Socialkontorets förslag till beslut att statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor läggs som en utökad 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-05 KS 22/0555 

 
 

budgetram hos Äldre- och omsorgsnämnden, samt att statsbidraget används för 

att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Kommunledningskontoret delar Socialkontorets bedömning och föreslår 

Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

 Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 
till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden den 13 juni 2022  

 Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträden den 3 
oktober 2022 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

Barnperspektiv 

Statsbidraget har en positiv påverkar för de barn och unga som har anhöriga 

boendes på särskilda boenden när bemanningen av sjuksköterskor ökar 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

 
1. Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 

särskilda boenden den 13 juni 2022  
2. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

 

Beslut sänds till 

Äldre- och omsorgsnämnden  

Kommunens revisorer  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Stina Forsberg 
   
Socialkontoret 
   
stina.forsberg@upplands-bro.se 

2022-09-06 ÄON 21/0109  

Äldre- och omsorgsnämnden 
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Statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 
utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 
på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 
347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till 
Humana samt 1 123 589 kronor till egenregi enligt socialkontorets 
fördelningsnyckel.  

Sammanfattning 
Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 
generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 
Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 
eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 
nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.  

Socialkontoret föreslår att statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 
2 112 347 kronor läggs som en utökad budgetram hos Äldre- och 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-09-06 ÄON 21/0109 

 
 

omsorgsnämnden samt att statsbidraget används för att öka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

• Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden den 13 juni 2022 

Ärendet 
Socialstyrelsen fick under 2021 i uppdrag utav regeringen att fördela bidrag till 
kommuner i syfte att ge dem incitament att öka sjuksköterskebemanningen 
samt den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.  

Statsbidraget omfattar all kommunfinansierad verksamhet inom 
äldreomsorgen. Det är upp till varje kommun att besluta om privata utförare 
ska få ta del utav bidraget.  

Samtliga kommuner hade möjlighet att ansöka om statsbidraget mellan den 1 
september till den 1 oktober 2021 på Socialstyrelsens hemsida. För att få del 
utav statsbidraget ska kommunen uppfylla ett utav regeringens följande villkor.  

• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i 
antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  

• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från 
undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal, eller  

• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt 
ansvariga läkare (MAL)  

Socialkontoret samordnade de uppgifter som Socialstyrelsen efterfrågade ifrån 
de särskilda boendena inom LOV och LOU i Upplands-Bro kommun. Vardaga 
Silvertorget deltog ej.  
Mätpunkterna var den 15 januari 2020 kl. 9.00 och den 15 december 2021 kl. 
9.00. Socialstyrelsen beviljade Upplands-Bro kommun 2 112 347 kronor i 
bidrag för sina prestationer 2020–2021. Kommunerna kan använda medlen fritt 
under 2022 och 2023. Statsbidraget är ett generellt medel och behöver ej 
återrapporteras. Det finns inte heller något krav på återbetalning. 

Ny process för generella statsbidrag 
Beslut om att ansöka statsbidrag samt fördelning utav statsbidrag brukar fattas 
utav socialchef enligt Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 
generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 
Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 
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eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 
nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen samt 
Kommunfullmäktige.  

Socialkontorets förslag på fördelning utav statsbidrag för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 2021 
Socialstyrelsen beslutade den 13 juni 2022 att bevilja Upplands-Bro kommun  
2 112 347 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 
2020 - 2021.  

Socialkontorets ledningsgrupp har beslutat att de privata utförarna inom LOV 
SÄBO ska få ta del utav statsbidraget. Socialkontoret samordnade de uppgifter 
som Socialstyrelsen efterfrågade ifrån de särskilda boendena inom egenregi 
samt Attendo som driver Hagtorp och Humma som driver Humana Lillsjö 
Badväg kring årsskiftet 2021/2022.  

Socialkontoret föreslår att fördelning utav statsbidraget sker utifrån 
verksamheternas ökning av antalet sjuksköterskor som fanns tillgänglig per 
totalt antal bostäder samt eventuellt personer med hemsjukvård med pågående 
vårdplaner mellan mätpunkterna.  

  Attendo Humana Egenregi 
Antal sjuksköterskor i tjänst*       

Den 15 januari 2020 kl. 9.00 1,61 2 8,5 
Den 15 december 2021 kl. 9.00 1,5 4 9 

Tabellen ovan visar antalet sjuksköterskor i tjänst per verksamhet under 
mätpunkterna den 15 januari 2020 kl.9.00 samt den 15 december 2021 kl. 9.00.  

  Attendo Humana Egenregi 
Totalt antal bostäder samt eventuellt 
personer med hemsjukvård med pågående 
vårdplaner       

Den 15 januari 2020 kl. 9.00 33 45 118 
Den 15 december 2021 kl. 9.00 29 76 93 

Tabellen visar antal bostäder samt eventuellt antal personer med hemsjukvård 
med pågående vårdplaner som respektive verksamhet hade vid mätpunkterna. 
Egenregin hade fler bostäder under 2020 då Allégården fortfarande var i drift 
samt att det fanns fler servicelägenheter. Under 20021 avvecklade kommunen 
Allégården och det fanns även färre brukare med biståndsbeslut till 
servicelägenhet.  

Tabellen nedan visar den ökning av antal sjuksköterskor per bostad som skett 
mellan den 15 januari kl. 9.00 2020 och den 15 december kl.9.00 2021.  
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  Attendo Humana 
Egen 
regi 

Totalt antal bostäder samt 
eventuellt personer med 
hemsjukvård med 
pågående 
vårdplaner/Antal 
sjuksköterskor i tjänst       

Den 15 januari 2020 kl. 
9.00 0,048 0,044 0,072 

Den 15 december 2021 kl. 
9.00 0,058 0,052 0,097 

Ökning  0,01 0,012 0,025 
 
Sammanlagt antal är 0,047 eller 47 andelar (0,01+0,012+0,025=0,047) 
Upplands-Bro kommun fick 2 112 347 kronor i statsbidrag för prestationer som 
uppnåtts under perioden 2020 – 2021.  

Socialkontoret föreslår att 2 112 347 kronor fördelas efter verksamheternas 
ökning av sjuksköterskor per totalt antal bostäder samt eventuellt personer med 
hemsjukvård med pågående vårdplaner.  

2 112 347/47= 44 943,6 (del vill säga en andel) 

 Utförare Formel Fördelning i kr 
Attendo 44 943,6 X 10 449 435 
Humana 44 943,6 X 12 539 323 
Egenregi 44 943,6 X 25 1 123 589 
Summa totalt   2 112 347 

 

Enligt socialkontorets förslag på fördelning tilldelas Attendo 449 435 kronor, 
Humana 539 323 kronor och egenregi 1 123 589 kronor. Utförarna kan 
använda medlen fritt under 2022 och 2023. Då statsbidraget är ett generellt 
medel och ej behöver återrapporteras så finns det inte heller något krav på 
återbetalning ifrån Socialstyrelsen.  

Barnperspektiv 
Statsbidrag till att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 
gynnar de barn och unga som är anhöriga till de äldre som bör på de särskilda 
boendena.  
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Socialkontoret 

 
Helena Åman  

Socialchef Mitra Ghannad 

 Avdelningschef äldre- och 
omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 
1. Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 

till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden den 13 juni 2022 

Beslut sänds till 
• Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom 

socialkontoret 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer 
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Behörighet och statsbidrag 
Viktor Söderqvist 
viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se 

Upplands-Bro kommun 
ATTN: Stina Forsberg 
Furuhällsplan 1 
19681 Kungsängen 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden 

Beslut 
Socialstyrelsen beslutar att bevilja Upplands-Bro kommun 2 112 347 kronor i 
statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021. 

Reglering 
Statsbidraget fördelas utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04603 
(delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1- 
30768/2021-3. 

Skäl till beslutet 
Upplands-Bro kommun har senast den 1 oktober 2021 anmält intresse för stats-
bidraget och därefter senast den 31 januari 2022 rapporterat in följande data: 

Data Värde 

Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2020 12 
Antal platser/bostäder år 2020 196 
Antal sjuksköterskor på särskilt boende år 2021 14 
Antal platser/bostäder år 2021 198 
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2020 0 
Antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska år 2021 1 
Antal undersköterskor som var anställda år 2019 104 
Antal undersköterskor som var anställda år 2020 136 
Antal undersköterskor som var anställda år 2021 146 
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2020 0 
Antal specialistundersköterskor som var anställda år 2021 0 
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2020 0 
Antal medicinskt ansvariga läkare (MAL) som var anställda år 2021 0 

 
Baserat på dessa data har Socialstyrelsen beräknat att ni uppfyllt villkor inom 
statsbidraget. 
Er ursprungliga fördelning i den fördelningsnyckel som bifogades regeringsupp-
draget var 1 785 509 kronor. 
Efter omfördelning från kommuner som inte lämnat in data alternativt inte upp-
nått något villkor tilldelas ni 2 112 347 kronor. 
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Utbetalning 
Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bank-giro/plusgironum-
mer. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 2023. 

Kontakt 
Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-34061/2021. 

Överklagan 
Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med in-
struktion för Socialstyrelsen. 

Handläggning och beslutsfattare 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgil-
tiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Viktor Sö-
derqvist har varit föredragande. 

 

Enligt Socialstyrelsens beslut 

 

 

Viktor Söderqvist 
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PROTOKOLLSUTDRAG 4 (19)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-03 

 

 

§ 34 Statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden 

 Dnr ÄON 21/0109 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 

utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 

347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till 

Humana samt 1 123 589 kronor till kommunal regi enligt 

socialkontorets fördelningsnyckel.  

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

Socialkontoret föreslår att statsbidrag för prestationsbaserade medel till 

kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 

2 112 347 kronor läggs som en utökad budgetram hos Äldre- och 

omsorgsnämnden samt att statsbidraget används för att öka bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 5 (19)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-03 

 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

 Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 

särskilda boenden den 13 juni 2022 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 

utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 

347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till 

Humana samt 1 123 589 kronor till kommunal regi enligt 

socialkontorets fördelningsnyckel.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
BO Nersing (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att beslutspunkt 3 
ändras enligt följande: 

”Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att tilldelat 
statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor 
fördelas 539 323 kronor till Humana samt 1 123 589 kronor till egenregi enligt 
socialkontorets fördelningsnyckel. 449 435 kronor reserveras för Attendo att 

utbetalas när kommunens uppföljning av avtalet med Attendo Hagtorp visar att 
verksamhet, under avtalsperioden, bedrivits enligt avtalet.”  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt Bo 
Nersings (SD) förslag om ändring av beslutspunkt 3, och finner att Äldre- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom 

socialkontoret 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 6 (19)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-03 

 

 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2022-09-06 ÄON 21/0109  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

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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Statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 

utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 

347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till 

Humana samt 1 123 589 kronor till egenregi enligt socialkontorets 

fördelningsnyckel.  

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

Socialkontoret föreslår att statsbidrag för prestationsbaserade medel till 

kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 

2 112 347 kronor läggs som en utökad budgetram hos Äldre- och 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-09-06 ÄON 21/0109 

 
 

omsorgsnämnden samt att statsbidraget används för att öka bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

 Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 

särskilda boenden den 13 juni 2022 

Ärendet 

Socialstyrelsen fick under 2021 i uppdrag utav regeringen att fördela bidrag till 

kommuner i syfte att ge dem incitament att öka sjuksköterskebemanningen 

samt den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.  

Statsbidraget omfattar all kommunfinansierad verksamhet inom 

äldreomsorgen. Det är upp till varje kommun att besluta om privata utförare 

ska få ta del utav bidraget.  

Samtliga kommuner hade möjlighet att ansöka om statsbidraget mellan den 1 

september till den 1 oktober 2021 på Socialstyrelsens hemsida. För att få del 

utav statsbidraget ska kommunen uppfylla ett utav regeringens följande villkor.  

• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i 

antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  

• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från 

undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal, eller  

• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt 

ansvariga läkare (MAL)  

Socialkontoret samordnade de uppgifter som Socialstyrelsen efterfrågade ifrån 

de särskilda boendena inom LOV och LOU i Upplands-Bro kommun. Vardaga 

Silvertorget deltog ej.  

Mätpunkterna var den 15 januari 2020 kl. 9.00 och den 15 december 2021 kl. 

9.00. Socialstyrelsen beviljade Upplands-Bro kommun 2 112 347 kronor i 

bidrag för sina prestationer 2020–2021. Kommunerna kan använda medlen fritt 

under 2022 och 2023. Statsbidraget är ett generellt medel och behöver ej 

återrapporteras. Det finns inte heller något krav på återbetalning. 

Ny process för generella statsbidrag 

Beslut om att ansöka statsbidrag samt fördelning utav statsbidrag brukar fattas 

utav socialchef enligt Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 
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2022-09-06 ÄON 21/0109 

 
 

eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen samt 

Kommunfullmäktige.  

Socialkontorets förslag på fördelning utav statsbidrag för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 2021 

Socialstyrelsen beslutade den 13 juni 2022 att bevilja Upplands-Bro kommun  

2 112 347 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 

2020 - 2021.  

Socialkontorets ledningsgrupp har beslutat att de privata utförarna inom LOV 

SÄBO ska få ta del utav statsbidraget. Socialkontoret samordnade de uppgifter 

som Socialstyrelsen efterfrågade ifrån de särskilda boendena inom egenregi 

samt Attendo som driver Hagtorp och Humma som driver Humana Lillsjö 

Badväg kring årsskiftet 2021/2022.  

Socialkontoret föreslår att fördelning utav statsbidraget sker utifrån 

verksamheternas ökning av antalet sjuksköterskor som fanns tillgänglig per 

totalt antal bostäder samt eventuellt personer med hemsjukvård med pågående 

vårdplaner mellan mätpunkterna.  

  Attendo Humana Egenregi 

Antal sjuksköterskor i tjänst*       

Den 15 januari 2020 kl. 9.00 1,61 2 8,5 

Den 15 december 2021 kl. 9.00 1,5 4 9 

Tabellen ovan visar antalet sjuksköterskor i tjänst per verksamhet under 

mätpunkterna den 15 januari 2020 kl.9.00 samt den 15 december 2021 kl. 9.00.  

  Attendo Humana Egenregi 

Totalt antal bostäder samt eventuellt 
personer med hemsjukvård med pågående 

vårdplaner       

Den 15 januari 2020 kl. 9.00 33 45 118 
Den 15 december 2021 kl. 9.00 29 76 93 

Tabellen visar antal bostäder samt eventuellt antal personer med hemsjukvård 

med pågående vårdplaner som respektive verksamhet hade vid mätpunkterna. 

Egenregin hade fler bostäder under 2020 då Allégården fortfarande var i drift 

samt att det fanns fler servicelägenheter. Under 20021 avvecklade kommunen 

Allégården och det fanns även färre brukare med biståndsbeslut till 

servicelägenhet.  

Tabellen nedan visar den ökning av antal sjuksköterskor per bostad som skett 

mellan den 15 januari kl. 9.00 2020 och den 15 december kl.9.00 2021.  
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  Attendo Humana 

Egen 

regi 

Totalt antal bostäder samt 
eventuellt personer med 

hemsjukvård med 
pågående 

vårdplaner/Antal 
sjuksköterskor i tjänst       

Den 15 januari 2020 kl. 
9.00 0,048 0,044 0,072 

Den 15 december 2021 kl. 

9.00 0,058 0,052 0,097 

Ökning  0,01 0,012 0,025 

 

Sammanlagt antal är 0,047 eller 47 andelar (0,01+0,012+0,025=0,047) 

Upplands-Bro kommun fick 2 112 347 kronor i statsbidrag för prestationer som 

uppnåtts under perioden 2020 – 2021.  

Socialkontoret föreslår att 2 112 347 kronor fördelas efter verksamheternas 

ökning av sjuksköterskor per totalt antal bostäder samt eventuellt personer med 

hemsjukvård med pågående vårdplaner.  

2 112 347/47= 44 943,6 (del vill säga en andel) 

 Utförare Formel Fördelning i kr 

Attendo 44 943,6 X 10 449 435 
Humana 44 943,6 X 12 539 323 

Egenregi 44 943,6 X 25 1 123 589 

Summa totalt   2 112 347 

 

Enligt socialkontorets förslag på fördelning tilldelas Attendo 449 435 kronor, 

Humana 539 323 kronor och egenregi 1 123 589 kronor. Utförarna kan 

använda medlen fritt under 2022 och 2023. Då statsbidraget är ett generellt 

medel och ej behöver återrapporteras så finns det inte heller något krav på 

återbetalning ifrån Socialstyrelsen.  

Barnperspektiv 

Statsbidrag till att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 

gynnar de barn och unga som är anhöriga till de äldre som bör på de särskilda 

boendena.  
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Socialkontoret 

 

Helena Åman  

Socialchef Mitra Ghannad 

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 

till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden den 13 juni 2022 

Beslut sänds till 

 Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom 

socialkontoret 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer 
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Kommunledningskontore t
Datum

A nders Nilfjord
Ekonomichef
anders .nilfjord@u pplands-bro.s e

2022-10-19

Kommunst yr e lse n

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Mod el l för ersättn in g til l p rivatp erson er som tar
emot fl yktin g ar i sitt h em

Förslag till beslut
1. Kommunst yr e lse n godkänner återrapportering av uppdraget till

kommund irektö re n att införa en modell för ersättning till de
privatpersoner som tar emot flykt ingar i sitt hem.

2. För det fall att modelle n antas av Kommunfullmäkt i ge beslutar
Kommunst yr e lse n att kommund irek töre n får i uppdrag att verkställa
och imple me ntera beslutet.

3. För det fall att modelle n antas av Kommunfullmäkt i ge ska uppfölj ning
ske genom årlig rapportering till Kommunst yre ls e n. I samband med
återrapportering ska kommunst yre lse n ta ställning till om det finns
fortsatt behov av modellen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäk tige besluta:
1. Kommunfull mäk t ige antar den föreslagna modelle n för ersättning till

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s
massflyktsd irek t iv.

2. Kommunst yr e lse n ska ansvara för verkställa nde och uppföljning av
modelle n samt för beslut när behovet av modelle n inte längre kvarstår.

Sammanf attning
Kommunst yr e lse n beslutade den 5 oktober 2022 att ge kommund irektö re n i
uppdrag att ta fram en modell för ersättning till privatpersoner som tar emot
flykt ingar, enligt massflyk tsd irekt i vet, i sitt hem samt relevanta processer och
styrdokume nt. Förslaget på modell ska återrapporteras till kommuns t yre lse n
för beslut. I en rapport som överlämnades till kommund irektö re n i juni 2022
beskrev kommunled ni ngsko nto ret de utmaningar som kan finnas när
kommuner frivill igt ger ersättning eller bidrag till enskilda utan att ha ett direkt
lagstöd för insatsen. I arbetet med att ta fram modellen har
kommunled ni ngsko ntore t eftersträvat att hitta en lösning som i så stor
utsträckning som möjligt möter uppdraget, med hänsyn tagen till de beskrivna
utmaningar na. Mot bakgrund av det ovan sagda bedömer
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kommunledningskontoret att ett beslut om att införa en modell för frivillig 
ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem har principiella 
inslag och att ett sådant beslut därför bör fastställas av kommunfullmäktige. 

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 
för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
återrapporteras uppdraget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 
omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

 Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 
 Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i 
sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Ärendet 

Uppdraget 

Kommunstyrelsen ordförande beslutade den 23 maj 2022 att ge kommun-
direktören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att betala ut ersättning till 
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar eller tar emot flyktingar i 
sitt hem. Ordförandebeslutet fattades mot bakgrund av att situationen i Ukraina 
har väckt ett stort engagemang och många privatpersoner vill hjälpa till, bland 
annat genom att ta emot personer från Ukraina som söker skydd i Sverige i sitt 
hem.  

Utredningen återrapporterades genom en rapport som överlämnades från 
kommunledningskontoret till kommundirektören den 23 juni 2022. En 
reviderad version av rapporten överlämnades till kommundirektören den  
22 juli 2022.  

Utredande rapport 

Rapporten innehöll bland annat en omvärldsbevakning över hur det fungerar i 
andra jämförbara kommuner, förutsättningar och konsekvenser av att betala ut 
ersättning till privatpersoner som erbjuder bostäder eller tar emot flyktingar i 
sitt hem och förslag på var i den kommunala organisationen frågan ska 
hanteras. Kommunledningskontoret konstaterade i rapporten att det saknas 
direkt lagstöd för att frivilligt ge ersättning eller bidrag till enskilda och 
beskrev de utmaningar som kan finnas om man ändå vill besluta om en modell 
för att möjliggöra frivillig ersättning eller bidrag. 
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Ledamotsinitiativ 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte 
kommunstyrelsens ordförande ett ledmotsinitiativ för Alliansens räkning med 
följande innehåll:  
 
”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flyktingar från 
Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommundirektören i uppdrag att 
införa en modell för ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i 
sitt hem.” 

Uppdrag om att ta fram en modell 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, enligt 
massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och styrdokument. 
Förslaget på modell ska återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut. 

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 
för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
återrapporteras uppdraget till kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontorets synpunkter 
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns utmaningar med att ta fram 
en modell för att betala ut frivillig ersättning eller bidrag utan direkt lagstöd.  

I den rapport som överlämnades till kommundirektören i juni 2022 beskrev 
kommunledningskontoret de utmaningar som kan finnas när kommuner 
frivilligt ger ersättning eller bidrag till enskilda utan att ha ett direkt lagstöd för 
insatsen. I arbetet med att ta fram förslagen till modell och regler för ersättning 
har kommunledningskontoret eftersträvat att hitta en lösning som i så stor 
utsträckning som möjligt möter uppdraget, med hänsyn tagen till de beskrivna 
utmaningarna. 

En särskild svårighet med den föreslagna modellen är att skattelagstiftningens 
krav innebär att kommunen behöver redovisa ersättningen/bidraget som lön. 
Det innebär att det kan uppstå frågor i framtiden om kommunen genom att 
betala ut ersättningen som lön kan åläggas något ytterligare ansvar gentemot 
mottagarna, så som arbetsgivare. Eftersom någon likande modell för frivillig 
ersättning till enskilda, så vitt kommunledningskontoret känner till, inte finns 
hos någon annan kommun går det i dagsläget inte att svara på vilka frågor som 
kan uppstå och hur de i så fall kan lösas. 

Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan bedömer kommunledningskontoret 
att ett beslut om att införa en modell för frivillig ersättning till privatpersoner 
som tar emot flyktingar i sitt hem har principiella inslag och att ett sådant 
beslut därför bör fastställas av kommunfullmäktige. 
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Förslag till modell 
Utifrån uppdragets utformning har Kommunledningskontoret tagit fram en 
modell där ersättning betalas ut utan behovsprövning. I likhet med barnbidraget 
eller arvode för uppdrag som god man innebär den föreslagna modellen att ett 
fast schablonbelopp beviljas och betalas ut till alla som ansöker om ersättning 
och som uppfyller de villkor som beskrivs i kommunledningskontorets förslag 
till regler för ersättning. 

 Föreslagna ersättningsnivåer:  
- 1000 kr per månad och person som erbjudits bostad. 
- Maxtak för ersättningsbelopp per månad: 4000 kr 

 Ansökan om ersättning ska göras via en särskild e-tjänst och hanteras 
inom kommunledningskontoret.  

 Utbetalningarna ska göras via kommunens system för utbetalning av 
löner. Skälet till att ersättningen enligt förslaget ska betalas ut via 
lönesystemet är att skattelagstiftningens krav innebär att kommunen 
behöver redovisa ersättningen/bidraget som lön, eftersom ersättningen 
utgör en skattepliktig förmån för mottagaren. 

 Sökandena ska vid ansökan på heder och samvete ska intyga att 
villkoren för ersättning är uppfyllda.  

 Kommunen ska kunna följa upp beslut om att bevilja ersättning genom 
stickprovskontroller i form av exempelvis platsbesök. 

Barnperspektiv 
Ett frivilligt bidrag till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem kan 
öka viljan hos privatpersoner att öppna sina hem. Bland de som flyr från 
Ukraina finns många barn som tack vare bidraget kan få det lättare att hitta en 
tillfällig bostad och en trygg plats i Upplands-Bro kommun. 
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Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 
Sara Lauri  

Kanslichef  
 

Bilagor 

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

2. Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 
omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

3. Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 
4. Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i 
sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

5. Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Beslut sänds till 

 Kommunikationsavdelningen 
 Personalavdelningen 
 Juridikenheten för publicering av regler 
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1 Inledning
Den XX nov ember/december 2022 beslutade Kommunf ullmäk t igei Upplands-
Bro kommun att anta en ersättnings mode ll för ersättning till privatpersone r
som tagit emot och erbjudit bostad åt personer som omfattas av EU:s
massflyktsd irek t iv. Bakgrunde n till beslutet var ett ledamotsinit ia t iv som
väcktes av kommuns t yre lsens ordförande, för Allia nse ns räkning, under
Kommunst yr e lse ns sammanträde den 5 oktober 2022. Ledamotsinit iat i vet hade
följande lydelse:

”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flykt inga r från
Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommund irek töre n i uppdrag att
införa en modell för ersättning till de privatperso ner som tar emot flyktinga r i
sitt hem.”

Modellen innebär i korthet att ett fast schablonbe lopp beviljas och betalas ut,
utan behovsprövning, till alla som ansöker om ersättning och som uppfyller de
villko r som beskrivs i avsnitt 3. Ett bakomligga nde syfte är att främja och
uppmuntra privatpersone rs engagema ng i den svåra situatio n som uppstått efter
Rysslands invasio n av Ukraina i februari 2022.

2 Modell för ersättning
Ersättninge n beviljas och betalas ut enligt motsvarande modell som barnbidrag
och gode mansarvode. Ingen behovsprövning görs, ett schablonbelopp betalas
ut till alla som ansöker om ersättning och som uppfyller villko re n som
redovisas i avsnitt 3. Ersättninge n är att betrakta som en beskattningsba r
förmån för mottagaren, därför redovisas utbetald ersättning som lön hos
kommune n.

Ersättningsnivåer
1000 kr per månad och person som erbjudits bostad.
Maxtak för ersättningsbelopp per månad: 4000 kr

3 Villkor för ersättning
Följande villko r ska var uppfyllda för att ersättning ska kunna beviljas :

Sökanden ska ha upplåtit utrymme för boende till en eller flera personer
som omfattas av EU:s massflyktsd irek t iv, som aktiverades den 3 mars
2022 med anledning av kriget i Ukraina.

Sökanden får inte samtidigt erhålla någon annan form av ersättning för
mottagandet av de personer som ansökan omfattar.
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Det utrymme eller de utrymme n sökanden har upplåtit ska vara
anpassade och lämpliga för boende. Om utrymmet finns i sökandens
egen bostad ska det vara fråga om ett avgränsat utrymme, så att de
inhysta personerna har möjlighet att stänga om sig för att få avskild het.

Sökanden ska ge kommune n tillträde till det upplåtna utrymmet om det
är nödvändigt för att kommune n ska kunna genomföra eventuella
kontrollbesök.

Sökanden ska vid ansökningst i ll fä l le t intyga på heder och samvete att
samtliga villkor är uppfyllda.

Vid förändrade förhålla nde n som kan påverka rätten till ersättning ska
sökanden omedelbart infor mer a kommune n.

Om det skulle komma till kommune ns kännedom att sökanden har brutit mot
något av villkore n eller lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan kan sökanden bli
återbetalningssk yld i g för utbetald ersättning. Kommune n kan också besluta att
ingen ytterligare ersättning kommer att betalas ut till en sökande som brutit mot
något av villkore n eller lämnat oriktiga uppgifter.

4 Ansökan
Ansökan om ersättning görs via en särskild e-tjänst och hanteras inom
Kommunled ningsko nto ret. Ersättninge n betalas ut via kommune ns system för
utbetalning av löner.

Ansökan om ersättning kan inte göras retroaktivt.

Ansökan ska innehå lla uppgift om vilken period sökanden söker ersättning för.
Ersättning kan beviljas för max tre (3) månader i taget. Därefter måste en ny
ansökan göras.

Ersättning kan beviljas och betalas ut tidigast från och med månaden efter att
ansökan har kommit in till kommune n.

5 Uppföljning
Kommune n kan komma att genomföra stickprovskont ro ller i form av
platsbesök för att kontrollera att villkore n för ersättninge n är uppfyllda.
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

§ 126 Ledamotsinitiativ från Alliansen - 
Frivilligt bidrag till privatpersoner som tar emot 
flyktingar enligt massflyktsdirektivet 
 Dnr KS 22/0557 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, 

enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 

styrdokument. Förslaget på modell återrapporteras sedan till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

2. Kommundirektören ska redovisa kostnader i samband med 

verksamhetsberättelsen för 2022. Medel tas från Kommunstyrelsens 

medel för oförutsedda kostnader. 
3. Kommundirektören ska årligen återrapportera till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte Fredrik 

Kjos ett ledmotsinitiativ för Alliansens räkning med följande innehåll: 

”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flyktingar från 

Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommundirektören i uppdrag att 

införa en modell för ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i 

sitt hem.”   

Beslutsunderlag 

 Ledmotsinitiativ från Alliansen - Frivilligt bidrag till privatpersoner 

som tar emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, 

enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 

styrdokument. Förslaget på modell återrapporteras sedan till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

2. Kommundirektören ska redovisa kostnader i samband med 

verksamhetsberättelsen för 2022. Medel tas från Kommunstyrelsens 

medel för oförutsedda kostnader. 
3. Kommundirektören ska årligen återrapportera till Kommunstyrelsen.  



22 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem - KS 22/0557-5 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-05-2--20 - Ledamotsinitiativ från Alliansen - Frivilligt bidrag till privatpersoner so....pdf

 

PROTOKOLLSUTDRAG 26 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall. 
 
Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer liggande förslag till 

beslut. 
 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning bifall. 
 
Jan Stefansson (KD) yrkar för Kristdemokraternas räkning bifall. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar för Centerpartiets räkning bifall. 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall. 

Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Initiativrättstagarna 

 Kommundirektör 
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Utredning om förutsättningar för att 
betala ut ersättning till privatpersoner 
som erbjuder bostäder till flyktingar/tar 
emot flyktingar i sitt hem 

Återrapportering till kommundirektören den     
23 juni 2022 reviderad den 22 juli 2022           

KS 22/0424 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Kommunst yr e lse ns ordförande beslutade den 23 maj 2022 att ge kommund irek töre n i uppdrag
att utreda förutsättni ngar na för att betala ut ersättning till privatpersoner som erbjuder
bostäder till flykt ingar eller tar emot flykt inga r i sitt hem. Utredninge n ska enligt beslutet
omfatta följande :

a. en omvärldsbe vak ning över hur det fungerar i andra jämförbara kommune r

b. förutsättni ngar och konsekvenser av att betala ut ersättning till privatpersone r
som erbjuder bostäder eller tar emot flyktinga r i sitt hem

c. förslag på var i den kommuna la organisat io ne n frågan ska hanteras samt

d. övriga för frågan relevanta frågeställ ninga r.

Ordförandebeslute t fattades mot bakgrund av att situatio ne n i Ukraina har väckt ett stort
engagema ng och många privatpersoner vill hjälpa till, bland annat genom att ta emot personer
från Ukraina som söker skydd i Sverige i sitt hem.

Utredninge n ska återrapporteras till Kommund ire ktöre n senast midsommar 2022 samt
återrapporteras kommuns t yre lse n efter sommaren.

En rapport överlämnades från kommunled ni ngsko nto ret till kommund irektö re n den
23 juni 2022. En reviderad version av rapporten överlämnade s till kommund irek töre n den
22 juli 2022.

Kommunled ningsko nto ret har genomfört en omvärldsbe vak ni ng som omfattar samtliga
Stockholmsko mm uner, se avsnitt 3. Under arbetet med rapporten har
kommunled ni ngsko ntore t även inhämta t synpunkter från socialkontoret och
ekonomiavde l ninge n.

1.2 Syfte

Denna reviderade rapport utgör återrapportering från kommunled ningsko ntore t till
kommund irektö re n i enlighe t med uppdraget från kommuns t yre lse ns ordförande.

2 Lagstiftning
2.1 Gällande lagstiftning

Personer från Ukraina som söker skydd inom EU omfattas av EU:s massflyk tsd irekt i v, som
aktiverades i början av mars 2022. Den som får uppehållst i llst å nd som massflykt i ng omfattas
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av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personer som omfattas av direktivet har rätt
att få bistånd med boende och dagersättning från Migratio ns verke t.1

Personer som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjäns t la ge n,
SoL, för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, det vill säga boende och ekonomiskt
stöd.

Kommune n får, med stöd av 4 kap. 2 § SoL, bevilja bistånd även om förutsättni ngar na i 4
kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Sådant bistånd är frivil li gt för kommune n. Kommune n kan inte
få ersättning från Migratio ns verke t för bistånd som ges med stöd av 4 kap. 2 § SoL.

2.2 Lagändringar från den 1 juli 2022
Den 1 juli 2022 trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. i
kraft. Syftet med lagändringar na är att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyk ts-
direktiv2.

Lagändringar na innebär bland annat att kommuner na från 1 juli har tagit över ansvaret för att
ordna boende åt många av de skyddsbehövande från Ukraina som kommit till Sverige. Enligt
Migratio ns ve rkets uppdaterade huvudscena r io från maj väntas 50 000 skyddsbehövande ha
ansökt om tillfä l li gt skydd och finnas kvar i landet vid slutet av året. Migratio ns ve rket
beskriver boendesituat io ne n för dessa personer3:

”23 500 skyddsbehövande beräknas behöva få sitt boende ordnat av en kommun, efter
anvisning.

25 000 skyddsbehövande bedöms ha ordnat eget boende.

1 500 är skyddsbehövande som inte ska anvisas till kommun för boende eller som kommer till
Sverige under slutet av året och inte hinner bli anvisade under 2022.”

Skyddsbehövande i eget boende berörs enligt Migratio ns verke t inte av den nya lagstift ni nge n:

”En stor del av de skyddsbehövande har ordnat sitt boende själva. Så länge de bor kvar i eget
boende berörs de inte av den nya lagstift ni nge n. De som inte längre kan bo kvar i ett boende
de ordnat själva kan vända sig till Migratio ns verket som då ordnar med ett boende. Den
skyddsbehövande kan då lämna önskemål om kommun, men myndighe te n kan inte garantera
att den skyddsbehövande får ett boende där.”

1 M i g ra t i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/Om-Migrations verket/Pres s rum/Nyhets arkiv/Nyhets arkiv-
2022/2022-03-04-EU-har-akt iverat-mas s flykts direkt ivet.html
2 M i g ra t i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/A ndra-aktorer/Kommuner/Information-t il l-ko mmuner-om-
mas s flykts direktivet/Jamnare-fordelning-av-boendeplats er.html
3 M i g ra t i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/A ndra-aktorer/Kommuner/Nyhets arkiv/Nyhets arkiv-for-
kommuner/2022-06-28-Nu-ar-bes luten-fattade-s om-banar-vag-for-en-ja mnare-fordelning-av-s kydds behovande-
mellan-kommunerna.html
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Migratio ns ve rket behåller huvudans va ret för mottagandet även efter den 1 juli och kommuner
har rätt att få statlig ersättning, i form av en schablonersät t ning, för boenden som kommune n
ordnar för personer som har fått uppehålls t il ls tå nd enligt massflyk tsd irekt i vet och som har
anvisats till sådana boenden.4

För Upplands-Bro kommun har lagändr ingar na innebur it att totalt 22 skyddsökande från
Ukraina har anvisats till kommune n. Samtliga 22 personer kommer till kommune n i augusti
och lägenhete r finns tillgä ngli ga och iordnings stä l lda för dem i Bro.

3 Omvärldsbevakning
Kommunled ningsko nto ret har gått igenom den informa t io n som finns tillgä ngli g om
mottagande av personer från Ukraina på samtliga Stockholmsko mmune rs hemsidor.
Genomgånge n visar att ett flerta l av kommuner na gör bedömninge n att de inte har behov av
att ta hjälp av privatpersoner för att ordna boende till nyanlä nda. Som exempel kan nämnas att
Upplands-Väsby, Botkyrka och Nacka kommun skriver att kommune n i dagsläget inte har
behov av privata bostäder till flyktinga r från Ukraina, eller liknande formule r inga r.5

Flera kommuner skriver att kommune n saknar möjlighe t att säkerställa säkra och trygga
boenden hos privatpersoner. Se exempelvis följande formuler i ngar från Danderyds kommuns
hemsida:6

”K ommune n behöver garantera säkra och trygga boenden för flykt inga r na och vi har varken
möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatperso ner.

Att öppna sitt hem och ta emot flykt inga r är ett frivilli gt humanitär t och ideellt stöd för
behövande som kommune n välkomna r. Tyvärr är det inte något som varken kommune n eller
Migratio ns ve rket ersätter ekonomiskt.”

”Privatperso ner s och föreningar s engagema ng är viktigt, men varken Migratio ns ve rket eller
kommune n har möjlighe t att förmedla privata bostäder. Det är på samma sätt i alla
kommuner. Nya behov kan dock uppstå med kort varsel.”

Ett flertal kommuner erbjuder möjlighe t för privatpersoner att anmäla intresse för att hyra ut
bostäder för nyanlä nda. Kommunled ningsko ntore t har kontaktat tre av dessa kommune r :
Upplands-Väsby, Sollentuna och Täby, med frågor om hur sådana intresseanmä lni ngar
hanteras. Sollent una och Täby har svarat att kommune n inte planerar att hyra bostäder av

4 M i g rat i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/A ndra-aktorer/Kommuner/Statlig-ers attning/Ers attning-for-
mas s flyktingar-s om-betalas-ut-utan-ans okan/Ers attning-for-ordnade-boenden.html
5 Up p l a n d s-V ä sb y: https ://www.upplands vas by.se/oms org-och-hjalp/invandring-och-integration/stod-och-hjalp-
till-flyktingar-fran-u kra ina/s a-kan-du-hjalpa-ti l l.ht ml
B o t k y rk a: https ://www.botkyrka.s e/s tod-trygghet-och-familj/trygghet-och-s akerhet/om-kriget-i-ukraina#h-
SaarbetarBotkyrkakommun
N a cka: https ://www.nacka.s e/kommun--politik/trygg-och-s aker/s amhalls s kydd-och-bereds kap/ukrainakriget-
nacka-kommuns-bereds kap/
6 Da n d e ry d: https ://www.danderyd.s e/kommun-och-politik/kriget-i-ukra ina/boende-for-fly ktingar/
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privatpersoner. Täby kommun sparar intresseanmä lni ngar na för eventuella framtida behov,
men bedömer att de med största sannolik he t inte kommer att användas.

Upplands-Väsby har svarat att det i dagsläget inte finns några planer på att hyra bostäder av
privatpersoner, men att man avvaktar hur situatio ne n utvecklas till hösten, då antalet egna
boenden (EBO) som inte kan upprätthållas kan förväntas öka. I inledninge n av kriget i
Ukraina fick kommune n in ett stort antal intresseanmä l ningar från privatpersone r, men
intresset har avtagit efter hand. Många av de anmälningar som kommune n tagit emot avser
tillfä l li ga boendelösningar som inte bedöms vara aktuella att utnyttja för mer långsikt i ga
behov.

I Upplands-Väsby har en heltids tjä ns t tillsat ts för att arbeta med flykt ing-mot ta ga nde t.
Tjänsten hör organisator isk t till kommunled ningsko ntore t. Kommunen samverkar i hög
utsträckning med civilsa m hä llet.

I avsnitt 4 beskrivs närmare vad omvärldsbe vak ninge n har visat när det gäller de alternativa
lösninga r som beskrivs i avsnittet.

4 Förutsättningar och
konsekvenser

Kommunled ningsko nto ret kan se tre möjliga lösningar om kommune n vill kompensera
privatpersoner som tar emot flykt ingar:

1. Kommune n hyr bostäder från privatpersoner för att hyra ut i andra hand till nyanlä nda.
2. Ersättning för boendekostnader till den som hyr en privatbostad med stöd av 4:2 SoL,

vilket möjliggö r ersättning till den som hyr ut sin bostad genom att ersättninge n är
garanterad från kommune n.

3. Ett frivil li gt bidrag till den som tar emot flykt inga r, utan stöd i SoL.

Förutsättninga r och konsekvenser för respektive alternativ redovisas nedan.

4.1 Alternativ 1 – kommunen hyr bostäder av privatpersoner
Socialkontoret, i likhet med flertale t andra kommune r i regionen, bedömer att det i dagsläget
saknas behov av att ta hjälp av privatpersoner för att ordna bostäder för nyanlä nda från
Ukraina. Detsamma gäller för övriga nyanlä nda.

Socialkontoret har hittills inte sett att personer från Ukraina som själva ordnat boende i någon
större omfattni ng sökt hjälp hos kommune n på grund av att de inte längre kan bo kvar i det
egna boendet. Eventue lla EBO som inte kan upprätthållas kommer hänvisas till
Migratio ns ve rket, som har övergripa nde ansvar för boende för den berörda gruppen (se
avsnitt 2.2).

Socialkontoret bedömer att kontorets organiser ing och bemanning behöver förändras om
socialkontore t skulle åläggas att hantera uthyrning av privatbostäder till nyanländ a.
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Hanteringe n skulle kräva tills yn och kontroll av bostäderna, något som skulle innebära ökade
krav på resurser. Därutöver skulle kommune n behöva säkerställa att hyresavta l med såväl
hyresvärdar som hyresgäster blir heltäckande. Hyresavtale n skulle bland annat behöva reglera
försäkrings frå gor och vem som bär ansvar om det skulle uppstå skador på bostaden.

Den omvärldsbevak ni ng som kommunled ni ngsko nto ret har genomfört visar, utifrå n den
infor mat io n som finns tillgä ngl ig på kommune r nas hemsidor, att endast tre kommune r i
regionen i dagsläget hyr bostäder av privatpersoner för uthyrning till nyanländ a : Stockholms
stad, Sundbyberg och Vaxholm7.

Ett flertal kommuner tar in intresseanmä l ningar från privatpersone r som har möjlighet att
upplåta sin bostad eller en del av den. Tre kommune r har tillfr å gats om hur
intresseanmä lningar na hanteras, samtliga har svarat att de i dagsläget inte planerar att hyra
bostäder av privatpersone r, se avsnitt 3. Upplands-Väsby uppger att tidigare erfarenheter av
inhyr ning av privatbostäder har visat att det är komplext att reglera ansvarsfrågo r i sådana
hyresför-hå lla nde n.

4.2 Alternativ 2 – kommunen betalar ut ersättning med stöd av 4 kap. 2 §
SoL

Det finns en möjlighe t för kommune n att frivill igt bevilja bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL,
även om förutsättningar na i 4 kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Kommune n kan inte få
ersättning från Migratio ns ve rket för bistånd till personer som omfattas av
massflyktsd irek t ive t, som ges med stöd av
4 kap. 2 § SoL.

För att kommune n ska kunna motivera att det finns grund för att bevilja bistånd med stöd av
4 kap. 2 § SoL i detta sammanha ng bör biståndet ges till den nyanlä nda, som ersättning för
boendekostnader. Den privatperson som vill upplåta sin bostad kan då upprätta ett hyresavta l
med den nyanlända och på det sättet få ersättning för bostadsupplåte lse n.

Enligt socialkontore t vore det mindre lämpligt att lösa frågan om ersättning för privatpersoner
som frivil li gt tar emot flykt ingar genom bistånd med stöd av SoL. Bistånd enligt SoL bör
som utgångspunkt vara behovsstyrt. Enligt lagkomme nt are n till 4 kap. 1 § SoL förutsätter
stöd enligt SoL en individ ue l l behovsprövning. Socialkontore t bedömer dessutom att
hanteringe n av utbetalning av ersättning med stöd av 4 kap. 2 § SoL för boendekostnader till
nyanlä nda som ordnat eget boende skulle kräva omfattande resurser.

Det framgår inte av den omvärldsbe vak ning kommunled ningsko ntore t har genomför t om
någon kommun i regionen beviljar bistånd för boendekostnader med stöd av 4 kap. 2 § SoL
för personer som har beviljats tillfä l li gt skydd med stöd av massflyktsd irek t ive t. Några
kommuner infor mera r på sina hemsidor att flykt ingar som ordnar eget boende inte kan få

7 St o c k h o l m: https ://s ocialts tod.s tockholm/nyanlanda/bostad/hyr-ut-din-bos tad/. Informationen på s idan har
u p p d a t e ra t s 15 ju n i 2022, n u fin n s fö lja n d e in fo rma t io n p å s id a n : ” Bos tads kans liet tar inte in några nya objekt i
nuläget.”
S u n d b y b e rg: https ://www.s undbyberg.s e/s tod-oms org/ny-i-s verige/uthyrning-av-bostad-till-nyanlanda.html
V a x h o l m: https ://www.vaxholm.s e/kommun--politik/s aker-i-va xholm/kris bereds kap-och-fors var/s a-jobbar-
vaxholms-s tad-med-anledning-av-laget-i-ukra ina
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hyresbidra g. Ekerö kommun skriver till exempel, som svar på frågan om privatpersoner som
erbjuder bostad till flykt ingar kan få ersättning:8

”N ej, du får ingen ersättning om du som privatperson erbjuder flykt ingar bostad. Flyktinga r
som ordnar eget boende får inte heller hyresbidrag. ”

4.3 Alternativ 3 – frivillig ersättning till privatpersoner som tar emot
flyktingar

Ett frivil li gt bidrag till privatpersoner som tar emot flyktingar skulle kunna utformas i likhet
med den fritidspe ng som vissa kommuner frivill igt erbjuder barnfamilj er möjlighet att ansöka
om, eller den ersättning till anhöriga i form av en Må-bra check som bland annat Upplands
Bro kommun erbjuder för personer som vårdar en anhörig. Vilket lagstöd som finns för en
sådan frivill ig ersättning framstår dock som oklart.

Nedan redovisas möjliga konsekvenser av att införa ersättning som är avsedd att utbetalas
direkt till privatpersone r som erbjuder bostäder till flyktinga r och andra skyddssökande.
Avsnitte t innehå lle r även förslag på hur ersättninge n skulle kunna beräknas och hur riktlinje r
för hantering av ersättninge n skulle kunna utformas.

4.3.1 Lagstöd
Alla beslut som fattas inom offent lig verksamhet, inklus i ve beslut av de kommuna la
beslutande organen, ska ha stöd i lag. Detta följer av den allmänna legalit etsp r inc ipe n som
kommer till uttryck i 1 kap. 1 § regerings for me n. Legalite tspr i nc ipe n gäller för all offentli g
verksamhet, såväl för normgiva nde beslut som beslutsfat ta nde i enskilda ärenden och den
gäller även i fråga om gynna nde beslut.

En annan grundlä gga nde princip av betydelse i detta sammanha ng är den kommuna la
kompetensen. Av 2 kap. 1 § kommuna l la ge n framgår att kommuner och regioner själva får ha
hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommune ns eller
regionens område eller deras medlemmar. En kommun får inte lämna understöd åt enskilda
kommun-med le m ma r utan stöd i författni ng. Att understödja enskilda ska enligt rättspraxis
inte betraktas som en ”angeläge nhet av allmä nt intresse”9.

Enligt 2 kap. 2 § KL får kommune r inte ha hand om sådana angeläge nhet er som enbart staten,
en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. I rättspraxis finns
exempel som tyder på att lagstifta re n inte har avsett att kommuner ska stå för kostnader för
bland annat boende för personer som omfattas av LMA.

Högsta förvalt ningsdo ms to le n har exempelvis i målet HFD 2017 ref. 33 kommit fram till att
den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställi ghet av ett avvisni ngsbes l ut inte har
rätt till försörjnings stöd enligt socialtjäns t la ge n. HFD:s beslut grundade sig på att personen
omfattades av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. I 1 § andra stycket LMA anges att

8 E k e rö:
https ://www.ekero.s e/kommun-politik/trygghet-s akerhet-och-kris bereds kap/kris-bereds kap/kris bereds kap--
kriget-i-ukraina
9 Se exempelvis RÅ 85 2:79 s amt RÅ 1991 ref 64
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den som omfattas av den lagen inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjä nst la ge n för
förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligge r inte heller för bostadskostnader,
enligt HFD.

Boverket har i en rapport från 201510 om boendesituat io ne n för nyanlä nda (s. 102-103 i
Boverkets rapport om boendesituat io ne n för nyanländ a) gett uttryck för att det är olyckligt att
kostnader för bostäder för nyanländ a i vissa fall skjuts över på kommune r när nyanlä nda hyr
bostäder i andra hand:

”N är nyanlä nda som är berättigade till bostadsersättning men som inte har ett godkänt
hyreskontrakt i stället får försörjningss töd, innebär det att kommune n får betala för
bostadskostnader under etableringst ide n, vilket det egentlige n är tänkt att staten ska bekosta.
Ju fler nyanlä nda som inte klarar att betala dyra andrahandshyror under etablerings t ide n,
desto större kostnader skjuter staten över på kommuner na s socialtjäns ter. ”

4.3.2 Ersättning som skattepliktig inkomst
Ersättning som utbetalas till privatpersone r som tar emot flykt ingar skulle kunna utgöra en
skatteplikt ig inkomst. Socialkontoret har ställt frågor till Skatteverket om skatteplikt för den
ersättning i form av en Må-bra-check som kommune n betalar ut till personer som vårdar
anhöriga (se avsnitt 4.3.4). Skatteverket svarade att ersättning som betalas ut till den som är
anhörigvårda re blir skatteplikt ig för mottagaren. Kommune n ska redovisa ersättninge n som en
lön i en individ upp gi ft och mottagaren blir beskattad för ersättninge n.

Ersättning till privatpersoner som understige r 1000 kronor per år kan vara befriad från
skatteplikt. Skatteverket om vad som gäller när en privatperson med A-skatt anlitas för att
utföra arbeten för ersättning under 1000 kronor11:

”Betalar du ut högst 999 kronor under ett år till en privatperson behöver du inte göra
skatteavdrag, betala arbetsgivara vgi fter eller lämna kontrollupp gi ft.

Mottagaren ska själv deklarera beloppet i sin inkomstdek la rat io n.”

4.3.3 Upphandlingskrav
Vid utformning av ersättninge n behöver hänsyn även tas till att det kan bli fråga om ett
offent ligt kontrakt som omfattas av upphandlingsp l ikt, när kommune n ersätter någon för en
insats som personen utför. Även om ersättninge n ges till privatpersoner kan det bli fråga om
ett offent ligt kontrakt.

10 Se s . 102-103 i Boverkets rapport om boendes ituationen för nyanlända:
https ://www.boverket.s e/globalas s ets /publikationer/dokument/2015/boendes ituationen-for-nyanlanda.pdf
11 S k a t t e v e rk e t:
https ://www.s katteverket.s e/privat/s katter/arbeteochinkoms t/inkoms ter/anlitaenprivatpers on.4.d1afd3103d689ac
2a80002439.ht ml
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Upphandlings mynd i ghete n skriver, som svar på en fråga om anlitande av jourhem och
familje he m kan omfattas av upphandlingsp lik t12:

”Upphandli ngs la gst i ft ni nge n innehå ller inte några bestämmelse r som reglerar vilken
bolagsfor m en leverantör ska ha för att kunna delta i en offentli g upphandling eller hur
faktureringe n från en leverantör ska lösas. Av definit io ne n i lagen om offent lig upphandling
(LOU) framgår att med en leverantör avses alla fysiska eller juridiska personer som på
marknaden tillha nda hå l le r varor eller tjänster eller utför byggentrep re nader. Något direkt
upphandlings rät ts li gt hinder för den upphandla nde organisat io ne n att upphandla sina varor
och tjänster av en privatperson finns därmed inte. Motsatsvis utgör inte den omständighete n
att kommune ns motparter är fysiska personer i sig att upphandlingsp likt inte kan föreligga när
exempelvis en tjänst utförs.”

Utgångspunk te n är, enligt upphandlings m ynd ighe te n, att alla anskaffninga r som en
upphandla nde organisat io n gör genom tillde lni ng av ett offentli gt kontrakt omfattas av
upphandlings la gar na s tillä mp ningso mr åde.

Bidrag är en form av offent lig finans ier i ng som inte omfattas av upphandlings- la gs t ift ninge ns
krav. Det är enligt upphandlings mynd i ghete n viktigt att bidraget i själva verket inte utgör
tillde lni ng av ett offent ligt kontrakt enligt gälland e kriterier, eftersom bidraget då riskerar
innebära att den upphandla nde organisat io ne n gör en otillåte n direktuppha nd li ng. Bland annat
kan omständighete n att mottagaren inte förutsätts genomföra sitt uppdrag mot ersättning för
avtalad prestation utan iställe t får ett bidrag till egenfina ns ier i ng anses utgöra ett bidrag.

Om den upphandla nde organisat io ne n väljer vem som ska ta emot medlen för att utföra
uppdraget kan det röra sig om offentli g upphandling. Så kan exempelvis vara fallet om en
kommun inte ger medel till alla som ansöker om medel och som uppfyller kraven som
kommune n ställer upp. Med andra ord, om kommune n inte gör något urval för att betala ut
medlen som enskilda kan söka talar det för att det inte rör sig om en upphandling. Vad som
utgör bidrag måste enligt upphandli ngs mynd i ghete n bedömas i det enskilda fallet.

Vissa typer av tjänster omfattas inte av upphandlings la gst i ft ninge ns krav, bland annat icke-
ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Upphandlings m ynd ighe te n beskriver dessa tjänster
såhär:

”Icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (eller Non economic services of general
interest, NESGI), till exempel polis, domstol och obligator iska socialförsäk r ings s yste m,
omfattas inte av någon särskild EU-lagst ift ni ng och ingår inte i den inre marknaden. Dessa
tjänster omfattas alltså inte av bland annat upphandlingsp likt.”

Det är enligt Upphandlings mynd i ghete n oklart om familj e- och jourhem skulle kunna utgöra
en icke-ekonomisk tjänst. Detsamma gäller sannolik t för de former av ersättning som beskrivs
i denna rapport. Frågan har varit föremål för en rad utredningar genom åren men det är inte

12 Up p h a n d l i n g smy n d i g h e te n: https ://www.upphandlings myndigheten.se/frageportalen/2514899/omfattas-
familje-och-jourhem-av-upphandlings plikt/
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möjligt att kategoriskt svara på frågan vad som utgör en icke-ekonomisk tjänst, utan det måste
avgöras i varje enskilt fall.

4.3.4 Andra former av frivillig ersättning till enskilda

Fritids pe ng
Bland de kommune r som erbjuder möjlighet att ansöka om fritidspe ng tycks det vara vanligt
att möjlighete n är begränsad till familjer där föräldrarna även söker och har haft ekonomiskt
bistånd från kommunen under en viss tid, se till exempel Botkyrka kommun.13 När
målgruppe n avgränsas till personer som har behov av stöd från kommune n kan ersättninge n
hanteras inom ramen för kommune ns befint liga arbete med ekonomiskt bistånd och stödet kan
beviljas med stöd av SoL. Om ersättning ska ges till personer som inte får någon annan form
av stöd från kommune n och som i de flesta fall sannolik t inte har behov av annat stöd kan det
bli svårare att hitta lagstöd för insatsen.

Under perioden 2014 till 2016 fanns möjlighe t för kommuner att få statsbidrag för
fritidspe nge n. Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser om fritid spe ng i SoL. Bestämme lse r na
innebar att hushåll med försörjningss töd och barn i årskurs
4 till 9 hade möjlighet att söka ekonomisk ersättning i sin kommun för barnens
fritidsak t ivite ter. Den statsbidrags fina ns iera de fritidspe nge n avvecklades från och med 2016.

M å-bra-che ck till anhörigvårda re
Den Må-bra-check som anhöriga kan ansöka om hos Upplands-Bro kommun hanterades
tidigare enligt en riktlinje som fastställdes 2011. Enligt det tidigare förfarandet beslutade
anhörigko ns ule nte n om Må-bra-checken och bidraget betalades ut direkt till den sökande
under december månad varje år. Enligt Skatteverket är denna form av utbetalning skatteplikt ig
för mottagaren. Kommunen ska då redovisa ersättninge n som en lön i en individ upp gi ft och
mottagaren blir beskattad för ersättninge n.

Socialnä mnde n och Äldreomsorgs nä mnde n har under våren 2022 beslutat att Må-bra-checken
framöver ska beviljas som bistånd enligt 4:2 SoL. Riktlinje n från 2011 behövde revideras för
att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar
området. Ansökningar na kommer framöver dokumenteras och kommuniceras i socialtjäns te ns
verksamhetss ys te m då det rör sig om myndighet s utö vni ng mot enskild. Då utbetalninge n av
Må-bra-checken är en frivill ig kommuna l verksamhet kan beslut inte överklagas annat än
genom laglighe tsprö vni ng, se avsnitt 4.3.6.

4.3.5 Utformning och beräkning av ersättning
När det gäller frågan om hur ersättning till privatpersoner som erbjuder bostäder till flykt ingar
och andra skyddsökande ska beräknas kan beräkning av boendekostnad inom ramen för
handläggning av ekonomiskt bistånd fungera som vägledning. Enligt kommune ns riktlinjer
för handläggni ng av ekonomiskt bistånd, punkt 9.1.2.2 ska kostnad för inneboende beräknas
enligt följande :

13 B o t k y rk a: https ://www.botkyrka.s e/s tod-trygghet-och-familj/pengar-och-ekonomi/ekonomis kt-
bis tand/fritids peng-for-barns-fritids aktiviteter
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”S ocialnä m nde n ska vid beräkninge n av den faktiska boendekostnaden för en inneboende
beakta vad bostadsinneha vare n och den inneboende avtalat, om kostnaden är skälig. De som
lever i en hushålls ge me nskap med bostadsinneha va re n ska inte räknas som inneboende.

Hyran för inneboender um ska bedömas utifrå n vad den sökande disponerar enligt uppvisat
avtal med hyresvärden. Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig. Vid
bedömning av skälig kostnad ska kostnaden för studentrum eller rum på hotellhe m som
huvudrege l vara vägledande. Vägledande hyreskostnad för inneboende är 5 000 kronor per
må na d. ”

Utgångspunk te n för socialtjäns te ns bedömning är att ersättning för boendekostnad ska baseras
på den faktiska boendekostnaden, beräknad utifrån disponerad yta enligt kontrakt.
Ersättninge n ska motsvara en skälig kostnad och högre ersättning än den vägledande
kostnaden om 5000 kronor kan bli aktuellt om hyresvärden kan visa att boendet håller en
högre standard.

Bedömninge n av skälig kostnad görs i första hand med hyreskontrakte t som utgångsp unk t,
ibland görs hembesök för att kontrollera vilken typ av boende det handlar om. Hembesök kan
till exempel bli aktuellt om det är oklart om det rör sig om ett andrahandsboende eller
inneboende.

En viktig skillnad mellan ersättning för boendekostnad inom ramen för ekonomiskt bistånd
och ersättning till personer som frivil li gt upplåter bostäder till flyktinga r är att ersättninge n i
det första fallet görs med stöd av SoL och betalas ut till den boende, inte till den som upplåter
bostaden. Riktlinjer na för beräkning av boendekostnad för personer som ansöker om
ekonomiskt bistånd bör ändå kunna användas som vägledning.

4.3.6 Möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut
En fråga som behöver uppmärksammas är vad som gäller om kommune n skulle avslå en
ansökan om ersättning. Alla ansökningar om ersättning kommer sannolikt inte kunna beviljas.
I vissa fall, till exempel om den erbjudna bostaden inte motsvarar de krav på boendemiljö som
kommune n har ställt upp, kommer ansökningar sannolik t behöva avslås. Kommer sökanden i
dessa fall ha möjlighet att överklaga avslagsbes lute t?

I 13 kap. KL finns bestämmelse r om hur kommuna la beslut överklagas. Varje medlem av en
kommun har enligt 13 kap. 1 § KL rätt att få laglighete n av kommune ns beslut prövad genom
att överklaga beslutet till förvaltni ngsrä tte n. Vid en sådan prövning är det enbart beslutets
laglighet som prövas och förvalt ni ngsrä tte n ska upphäva beslutet bland annat om det inte har
kommit till på lagligt sätt.

Bestämme lse r na i 13 kap. KL gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda
bestämmelser om överklaga nde. I sådana fall ska överklagande t iställe t hanteras i enlighet
med förvaltni ngs la ge ns bestämmelse r om överklagand e. Högsta förvalt ningsdo msto le n har i
målet HFD 2020 not 33 klargjort skillnade n mella n laglighe tsprö vni ng och
förvalt nings rät ts li gt överklagande :

”Vid laglighetsp rö vning prövas om kommune n eller regionen hållit sig inom sina legala
befogenhete r och prövninge n är främst avsedd för övergripande eller politiska beslut.
Förvaltningsrä tts l igt överklagande blir aktuellt då en enskild som är direkt berörd av ett beslut
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vill få beslutet ändrat eller upphävt. Ett sådant överklagande förutsätter att det är fråga om ett
förvalt ningsbe s lut som är överklagbart och att det finns särskilda föreskrifter om detta.”

Den frivil li ga ersättning som är aktuell i denna utredning saknar stöd i specialla g och det finns
därför inte heller några bestämmelser i någon lag som reglerar hur beslut om sådan ersättning
kan överklagas. Sådana beslut kommer därför sannolikt enbart kunna överklagas med stöd av
bestämmelser na i 13 kap. KL. Det innebär att besluten enbart kommer kunna prövas genom
laglighets-prö vning. Om sökanden inte är medlem i kommune n, det vill säga om sökanden
inte är folkbokförd i kommune n, äger fast egendom i kommune n eller ska betala
kommuna lskat t där, kommer sökanden sannolik t inte ha möjlighet att överklaga beslutet
överhuvud ta ge t.

4.3.7 Riktlinjer för hantering av ersättning
Om kommune n väljer att införa någon form av ersättning till personer som tar emot flyktinga r
och andra skyddssökande behöver riktlinjer tas fram, för att säkerställa att hanteringe n blir så
enhetlig och rättssäker som möjligt. Sådana riktlinjer skulle behöva klargöra hur hanteringe n
ska gå till i följande avseenden:

Hur s ka ans ökan gå till och vilka uppgifte r s ka vi e fte rfråga?
Grundlägga nde frågor som behöver klargöras när det gäller ansöknings- för fara nde t är om
ansökan ska göras genom att sökanden fyller i en blankett eller en e-tjänst och vilka uppgifte r
som i så fall skaefterfråga s. Sökanden bör rimligt vis kunna styrka att vederbörande verklige n
ska eller redan har tagit emot flykt ingar, det bör framgå av riktlinje r na hur detta ska gå till.
Kommune n kan exempelvis begära att ansökan ska kompletteras med ett hyreskontrakt eller
en annan form av överenskomme lse som styrker mottagandet.

Hur s ka målgruppe n avgräns as ?
Riktlinjer na behöver tydliggö ra vilka krav som ska ställas på den som söker ersättninge n. Ett
grundlä gga nde krav skulle kunna vara att sökanden ska vara folkbokförd i kommunen.
Riktlinjer na behöver också klargöra om ersättninge n ska vara begränsad till mottagande av en
viss grupp av flykt ingar och andra skyddsbehövande. En tänkbar begränsning skulle kunna
vara att ersättning enbart ska kunna beviljas för mottagande av personer som omfattas av
massflyktsd irek t ive t. Det måste tydligt framgå om en sådan begränsning ska gälla, eller om
ersättning även ska kunna beviljas för mottagande av asylsökande och övriga skyddsökande
som inte omfattas av direktivet.

Hur s ka handläggninge n dokume nte ras?
Handläggni nge n av ansökningar och beslut om ersättning kommer behöva dokumenteras och
registreras i ett lämpligt verksamhets s yst e m. Det bör framgå av riktlinj er na hur detta ska gå
till och i vilket verksamhetss ys te m ärendena ska registreras.

Vilka krav s ka s tällas på de n e rbjudna bos tade n?
Om kommune n vill ställa krav på att den erbjuda bostaden ska hålla en viss standard för att
ersättning ska kunna beviljas behöver dessa krav redovisas i riktlinjer na. Vägledning för
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sådana krav bör kunna hämtas från Boverkets byggregle r, med krav på lägsta nivå för en
fungera nde bostad.14

Vilka kontrolle r s ka göras innan be s lut om e rs ättning fattas ?
Av riktlinje r na bör framgå hur kommune n ska gå till väga för att säkerställa att kraven är
uppfyllda. Kontroller kan exempelvis genomföra s genom att bilder och eventuella ritninga r
skickas in tillsa mma ns med ansökan. Om hembesök eller platsbesök ska göras bör riktlinjer na
klargöra om det enbart ska ske i vissa fall, och i så fall vilka fall vilka, eller om sådana besök
alltid ska genomför as.

Ska e rs ättning kunna be talas ut re troaktivt?
Det behöver framgå av riktlinjer na om ersättning ska kunna betalas ut retroaktivt i vissa fall
och vilka villko r som i så fall ska gälla. Det behöver till exempel framgå hur långt tillbaka i
tiden ersättning ska kunna beviljas för. En möjlig lösning är att sätta en fast tidsgräns, till
exempel att retroaktiv ersättning kan beviljas för ett visst antal månader tillbaka. Om
ersättninge n ska begränsas till mottagande av personer som omfattas av massflyk tsd irekt i vet
skulle retroaktivite te n kunna begränsas till tiden för direktivets ikraftträda nde.

Hur s ka be s lut om e rs ättning utformas och fattas?
Av riktlinje r na bör framgå vilken instans i kommune n som ska fatta beslut om att bevilja eller
avslå ansökningar om ersättning och hur besluten ska utformas. Om den berörda
beslutsins ta nse n vill delegera beslutanderätte n när det gäller dessa beslut kan
delegatio nsord ni nge n för den berörda instanse n behöva ses över.

Om ansökningar om ersättning i vissa fall ska kunna avslås behöver villkor e n för avslag
tydligt framgå av riktlinjer na. Det bör också framgå hur eventuella överklagande n av
avslagsbes lut ska hanteras.

Hur s ka be s lut om be viljad e rs ättning följas upp?
Om kommune n väljer att betala ut ersättning enligt vissa krav bör kommune n också följa upp
att kraven är uppfyllda även efter att ersättning har betalats ut. Genom att betala ut ersättning
kan kommune n sägas ta på sig ett ansvar för de personer som tas emot och kommune n bör
därför följa upp och kontrollera att boendeförhålla nde na är drägliga och att de boende inte far
illa. Detta gäller särskilt om det finns barn bland de boende. Riktlinje r na bör innehå lla en
beskrivning av hur beslut om ersättning ska följas upp och vilka kontroller som ska
genomföra s efter utbetald ersättning.

Hur s ka e ve ntue lla åte rkrav hante ras ?
Riktlinjer na bör klargöra om det i vissa fall kan bli aktuellt att återkräva utbetald ersättning,
vilka villko r som ska gälla för det och hur det ska gå till när återkrav verkställs.

Vid utformning av riktlinjer na kan vägledni ng förslagsvis hämtas från de riktlinjer som finns
för liknande verksamheter i kommune n, i första hand gällande riktlinjer för handläggni ng av
ekonomiskt bistånd. Även den riktlinje för Må-bra-check, bidrag till dem som vårdar anhörig
i hemmet, som antogs av Äldre- och omsorgsnämnde n den 29 april 2022 kan vara av intresse.

14 B o v e rk e t: https ://www.boverket.s e/s v/PBL-kuns kaps banken/regler-om-byggande/boverkets-
byggregler/bos tads utformning/
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Som tidigare nämnts bör Boverkets byggregler kunna användas som vägledni ng för hur krav
på lämpliga bostäder kan utformas. Kommune ns bygglo vse nhe t borde kunna bidra med
värdefulla synpunkter när det gäller hur sådana krav kan utformas.

5 Var i den kommunala
organisationen ska frågan
hanteras?

Socialkontoret bedömer att både alternativ 1, där kommune n hyr bostäder av privatpersone r
för uthyrning till flyktingar, och alternativ 2, där ersättning betalas ut till den som ordnat eget
boende med stöd av 4 kap. 2 §, skulle kräva insatser från socialkontore ts verksamheter. Var i
organisat io ne n de alternat iva lösningar som har presenterats i rapporten lämpligas t skulle
kunna hanteras redovisas nedan.

5.1 Alternativ 1 – kommunen hyr bostäder av privatpersoner
Om kommune n skulle införa inhyrni ng och uthyrning av privatbostäder till nyanlända
bedömer socialkontore t att det vore lämpligast att organisera detta på motsvarande sätt som de
bostäder som kommune n tillha nda hå l ler för bostadssociala behov, med stöd av
socialtjänst la ge n eller bosättnings la ge n.15

Boendesamordnar e är den funktio n inom socialkontor et som fungerar som kommune ns
representant för de förstahandsko nt rakt som kommune n har och är hyresvärd för kommune ns
andrahandshyre s gäste r. Vid uthyrning av privatbostäder till nyanlända vore det enligt
socialkontore t lämpligt att boendesamordnare ges motsvarande funktio n och ansvar i
förhålla nde till hyresvärd respektive andrahandshyres gäs t.

5.2 Alternativ 2 – kommunen betalar ut ersättning med stöd av 4 kap. 2 §
SoL

Om ersättninge n ska ges med stöd av SoL bedömer socialkontore t att ansvaret för hanteringe n
bör placeras hos socialkontore t, inom ramen för befint li g verksamhet för ekonomiskt bistånd.

5.3 Alternativ 3 – frivillig ersättning till privatpersoner som tar emot
flyktingar

En lösning där ersättning inte beviljas med stöd av SoL och där ingen egentlig utredning
krävs behöver inte nödvändigt vis administr eras av socialkontor et. Om kommune n väljer att gå
vidare med en sådan lösning bör möjlighete n att placera hanteringe n inom någon annan
verksamhet utredas närmare. Då denna lösning egentlige n inte träffar en nämndspec ifik
verksamhet skulle kommun- led ningsko ntore t kunna vara ett alternativ för var hanteringe n ska
ske.

15 Se Riktlinjer för bos tads former enligt SoL och bos ättnings lagen
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En tänkbar lösning skulle kunna vara att i likhet med Upplands-Väsby kommun tillsät ta en
tjänst inom kommunled ni ngsko nto ret som ansvarar för att samordna flykt ingmo tta ga nde och
samverkan med civilsa mhä l le t. I arbetsbeskrivni nge n för en sådan tjänst skulle kunna ingå att
administr era ersättning till privatpersoner som tar emot flykt ingar.

6 Övriga för frågan relevanta
frågeställningar

6.1 Socialkontorets synpunkter
Socialkontoret ser i dagsläget inte något behov av att ta hjälp av privatpersoner för att ordna
bostäder för flykt ingar från Ukraina, eller för andra nyanlä nda. Migratio ns verk et bedömer att
färre personer kommer söka skydd i Sverige än vad myndighete n inledni ngs vis beräknade och
socialkontore t bedömer att situatio ne n är under kontroll. Genom de lagändringa r som trädde i
kraft den 1 juli 2022 har kommune r na ålagts ett större ansvar för gruppen än tidigare.
Kommune n bör inte i det här läget ta på sig ett större ansvar än vad lagarna föreskrive r och
konsekvenserna av lagändr ingar na bör utvärderas innan några beslut om de i rapporten
föreslagna insatserna fattas.

Det är önskvärt att Upplands-Bro kommuns hantering i fråga om mottagande av
skyddssökande från Ukraina inte avviker allt för mycket från hur andra kommune r i
närområdet hanterar situatio ne n. Personer som inte har anvisats till någon kommun har
möjlighet att söka sig till vilken kommun i landet som helst och om det framstår som mer
förmånligt att söka sig till en viss kommun skulle det kunna leda till en ojämn fördelning av
mottagandet.

En annan fråga som bör tas i beaktande, oavsett vilken alternat iv lösning kommune n väljer att
gå vidare med, är hur den grupp som ska få rätt till ersättning ska avgränsas. Ur ett
likabehand l ingspe rspek t iv framstår det som tveksamt att bevilja bistånd eller annan form av
stöd som kan gynna en viss grupp av nyanlä nda, till exempel personer från Ukraina, om andra
grupper i motsvarande situatio n inte erbjuds samma möjlighet att få stöd för att kunna ordna
eget boende. Det behöver också finnas beredskap för hur eventuella framtida
flykt ingst rö mmar ska hanteras och vilka frivil li ga insatser kommune n kan tänkas vilja införa
eller upprätthålla om en liknand e situatio n skulle uppstå igen.

Socialkontoret bedömer att det kan uppstå en situatio n framöver där kommune n i större
utsträckning behöver ordna bostäder åt personer som tidigare har bott i eget boende som av
olika skäl inte kan upprätthålla s längre. Hittills har kommune n inte behövt hantera så kallade
spruckna EBO i någon större utsträckning, men ju längre kriget i Ukraina pågår ökar risken
för att boendesituat io ner där flykt ingar till exempel bor inneboende hos familjer inte kan
upprätthålla s på lång sikt. Det är viktigt att kommune n säkerställer att det finns beredskap för
att hantera en sådan situatio n och dessa åtgärder bör prioriteras framför de åtgärder som
föreslås i rapporten.
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Av de alternativ som presenteras i rapporten bedömer socialkontoret att alternat iv 1, som
innebär att kommune n hyr in bostäder från privatpersoner, skulle ge bäst förutsätt ninga r för
kommune n att säkerställa bostädernas kvalitet.

6.2 Ekonomiavdelningens synpunkter
Ekonomia vde lni nge n påpekar att det är svårt att bedöma mer exakt vilka kostnader de olika
förslage n kan medföra eftersom det i nuläget inte är känt i vilken omfattning insatserna kan
komma att efterfrågas.

7 Kommunledningskontorets
slutsatser

Som flera kommuner skriver på sina hemsidor är det en mycket hedervärd insats att öppna
upp sitt hem för en flykt ing och civils a mhä l le ts engagema ng välkomnas av kommunerna i
regionen.

Av de tre alternativ som redovisas i rapporten bedömer kommunled ni ngs-kontore t att
alternativ 3 bäst motsvarar syftet med utrednings uppdra get, att privatpersoner som tar emot
flykt ingar i sitt hem eller på annat sätt erbjuder bostäder åt flykt ingar ska får ersättning för
sina insatser. De andra två alternat iv som beskrivs i rapporten uppfyller inte syftet lika
effektivt. Det framstår dock som tveksamt om det i dagsläget finns behov av att införa någon
form av ersättning för privatpersoner som tar emot flyktingar, med tanke på att socialkontoret
inte ser något behov av att ta hjälp av privatpersone r för att ordna boende för de personer som
har anvisats till kommune n av Migratio ns ve rket.

Migratio ns ve rket har det övergripa nde ansvaret för boende för den berörda gruppen. Det kan
mot den bakgrunden framstå som svårt att motivera att det finns ett behov av bistånd från
kommune n för personer som har möjlighet att få sina behov tillgodo sedda av en statlig
myndighet. Genom att betala ut ersättning till privatpersone r som tar emot flykt ingar, som
omfattas av LMA, kan kommune n indirekt sägas ta på sig ett ansvar för en grupp som
lagstift are n inte avsett att kommune r na ska ha ansvar för.

Kommunled ningsko nto ret bedömer, mot bakgrund av legalitetsp r inc ipe n och den kommuna la
kompetensen, att avsaknad av lagstöd utgör ett lagligt hinder mot att införa ersättning till
privatpersoner som frivill igt tar emot flykt inga r på det sätt som redogörs i rapporten som
alternativ 3. Det finns flera rättsfall där frågan om understöd åt enskilda kan utgöra ett allmänt
intresse har prövats, men just den form av understöd eller ersättning till enskilda, som
kompensatio n för frivill iga insatser, som nu är aktuellt har inte prövats rättsligt av förklarli ga
skäl.

Den omvärldsbevak ni ng kommunled ni ngsko ntoret har genomför t har inte visat att någon
kommun i Stockholmsre gio ne n betalar ut ersättning till privatpersoner som tar emot
flykt ingar i sitt hem. Tvärtom skriver flera kommuner på sina hemsidor att det inte går att få
någon ersättning för sådana insatser, vare sig från kommune n eller från Migratio ns verke t.
Endast ett fåtal av kommuner na hyr i dagsläget bostäder av privatpersone r för uthyrni ng till
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nyanlä nda och av de kommuner som kommunled ningsko ntore t har kontaktat svarar samtliga
att de i nuläget inte har några planer på att hyra bostäder av privatpersoner.

Kommunled ningsko nto ret håller med socialkontore t om att det är önskvärt att
Stockholmsko mm uner nas hantering av mottagande av nyanlända är så likvärd igt som möjligt.
Den risk som socialkonto ret beskriver för att ett införa nde av en mer förmånli g hantering i en
kommun kan leda till en ojämn fördelning av mottagande t, skulle kunna motverka syftet med
de lagändr ingar som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som syftar till att skapa en jämnare
fördelning av mottagande av nyanlända mella n kommuner na (se avsnitt 2.2).

För att förutsätt ningar na för en likvärd ig hantering av frågan hos landets kommune r ska bli så
goda som möjligt skulle det vara en fördel om frågan utreddes på natione ll nivå. Frågan om
hur samhälle t på bästa sätt kan ge stöd för och uppmuntra privatpersoner s och civils a mhä l le ts
engagema ng i flykt ingmo tta ga ndet är inte i första hand en kommuna l angeläge nhe t. Om
någon form av kommuna l ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar ska införas
vore det en fördel om insatsen kunde finans ier as med statsbidrag, på liknande sätt som
fritidspe nge n under perioden 2014 till 2016. Kommuner na kan förslags vis ta hjälp av
Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att driva frågan om en nationell, statlig utredning
av frågan om stöd och kompensatio n för civils a mhä l le ts engagema ng.

Kommunled ningsko nto ret delar också socialkontorets uppfattning att det kan innebära
svårighe ter att avgränsa den grupp som skulle omfattas av den ersättning eller det stöd som
skulle bli aktuellt om någon av de insatser som beskrivs i rapporten skulle genomföras. Det
vore olyckligt om ett införande av någon av de föreslagna insatserna skullegynna vissa
grupper av nyanlä nda på ett sätt som kan uppfattas som orättvist. Om någon form av stöd för
flykt ingmo tta ga nde skulle införas förespråkar kommunled ni ngsko ntoret därför att stödet
utformas på ett sätt som säkerställer att alla nyanlä nda som befinne r sig i en jämförbar
situatio n omfattas av stödet, oavsett ursprung.

Kommunled ningsko nto ret anser vidare, i likhet med socialkontor et, att en utvärdering av
konsekvenserna av de lagändr ingar som trätt i kraft den
1 juli 2022 innan beslut om eventuella ersättningar till privatpersoner fattas.
Kommunled ningsko nto ret delar även socialkontor ets uppfattning att det är angeläget att
säkerställa att kommune n har god beredskap för att hantera EBO som inte kan upprätthållas,
något som sannolik t kommer bli vanliga re ju längre kriget i Ukraina pågår.

Ytterligare frågor som behöver utredas närmare, om kommune n ska gå vidare med ersättning
enligt alternat iv 3, är hur ersättninge n kan utformas så att de skatterättsliga kraven och
eventuella krav på upphandling uppfylls. Det framstår som oklart om ersättning i den form
som föreslås enligt alternativ 3 i rapporten kan utgöra ett offent ligt kontrakt som omfattas av
upphandlingsp l ik t. För att säkerställa att ersättninge n inte omfattas av upphandlingsp l ik t
behöver ersättninge n utformas som ett bidrag, eller om möjligt som en icke-ekonomisk tjänst
av allmä nt intresse.

Det förhålla ndet att avslagsbes lut, om de överklagas, sannolikt enbart kommer kunna prövas
genom laglighe tsprö vni ng innebär en risk för bristande rättssäkerhet.

Kommunled ningsko nto ret bedömer att det kommer krävas resurser för att genomföra
förslaget enligt alternat iv 3, inte bara för att täcka kostnaden för ersättninge n som ska betalas
ut utan även för att administre ra ersättninge n och genomför a de kontroller och uppföljni ngar
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som kommer krävas för att säkerställa skäliga boendevillkor för de boende. En budget för
insatsen behöver tas fram. Det är svårt att bedöma hur stora kostnader det kan bli fråga om.
Frågor om hur kostnaderna ska beräknas och varifrå n de nödvändiga resurserna ska tas
behöver utredas närmare.

Sammanfa tt ni ngs vis bedömer kommunled ni ngsko nto ret att det alternativ som bäst motsvarar
utrednings uppdra ge ts syfte är alternat iv 3, eftersom det innebär att privatpersoner som
frivilli gt tar emot och erbjuder bostäder till flyktingar kan få ersättning för sina insatser på ett
effektivt sätt. Det framstår dock som oklart om det finns rättsligt stöd för en sådan kommuna l
ersättning till enskilda. Ett sätt att få veta med säkerhet om ett sådant stöd till enskilda är
lagenli gt är att fatta ett beslut om ersättning, trots den osäkerhet som råder. Det skulle kunna
leda till att frågan blir rättsligt prövad, om beslutet överklagas och blir föremål för
laglighetsp rö vning. Blir beslutet inte överklagat kommer beslutet stå fast, trots avsaknad av
laglig grund.

I arbetet med rapporten har följande tjänstepersoner deltagit:

Från Kommunled ni ngsko ntoret :

Tove Nilsson, vikariera nde jurist och Anders Nilfjord, ekonomiche f

Från Socialkontore t :

Janna Gerani, biträdande enhetschef, Carin Haglind, kvalitets ut veck lare och Stina Forsberg,
kvalitets ut veck la re

Rapporten har granskats av berörda chefer från Kommunledningskontoret och Socialkont oret
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Datum

Tove Nils s on
Juris t
Kans liavdelningen
tove.nils s on@u pplands-bro.se

2022-05-23

Kommunst yr e lse n

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Ord föran d eb esl u t om att u tred a föru tsättn in g ar
för att b etal a u t ersättn in g til l p rivatp erson er
som erb j u d er b ostäd er til l fl yktin g ar/tar emot
fl yktin g ar i sitt h em

Beslut
1. Kommunst yr e lse n ger kommund irektör e n i uppdrag att utreda

förutsättni ngar na för att betala ut ersättning till privatpersoner som
erbjuder bostäder till flykt ingar eller tar emot flyktin gar i sitt hem.

2. Utredninge n ska omfatta

a. en omvärldsbe vak ning över hur det fungerar i andra jämförbara
kommuner

b. förutsättni ngar och konsekvenser av att betala ut ersättning till
privatpersoner som erbjuder bostäder eller tar emot flykt ingar i
sitt hem

c. förslag på var i den kommuna la organisat io ne n frågan ska
hanteras samt

d. övriga för frågan relevanta frågeställ ninga r.

Ärendet
Situatio ne n i Ukraina har väckt ett stort engagemang och många privatpersone r
vill hjälpa till, bland annat genom att ta emot personer från Ukraina som söker
skydd i Sverige i sitt hem. Sedan Rysslands invasio n av Ukraina har drygt
36 000 ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige. Cirka 23 000 av dem bor
hos privatpersone r, enligt uppgifte r från Sveriges radio1.

Det är Migratio ns verke t som har ansvar för boende och för ekonomisk
ersättning till personer som omfattas av EU:s massflyktsd irek t iv. De som flytt
från Ukraina och som får uppehålls t il ls tå nd med stöd av massflykt sd ir ekt ivet
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA. Personer som

1 Se: https ://s verigesradio.s e/artikel/har-22-ukrainare-boende-hos-s ig-hade-velat-se-s tod-fran-
kommunen
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omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, 
SoL, för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, det vill säga boende och 
ekonomiskt stöd.  

Kommunen får, med stöd av 4 kap. 2 § SoL, bevilja bistånd även om 
förutsättningarna i 4 kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Sådant bistånd är frivilligt 
för kommunen. Kommunen kan inte få ersättning från Migrationsverket för 
bistånd som ges med stöd av 4 kap. 2 § SoL. 
Kommunledningskontoret har genomfört en enkel omvärldsbevakning genom 
att söka information på olika kommuners hemsidor om vilket stöd kommunen 
kan erbjuda till privatpersoner som har tagit emot flyktingar. 
Omvärldsbevakningen visar att många kommuner tycks göra bedömningen att 
det saknas stöd för kommuner att betala ut ersättning till privatpersoner. Som 
exempel skriver Länsstyrelsen i Skåne på sin hemsida2: 

”(…) varken Migrationsverket eller kommunen har möjlighet att besluta om att 
placera flyktingar i privatpersoners bostäder och kan därför inte lämna några 
ersättningar. Men det finns inget som hindrar att man hyr ut en bostad till en 
flykting (som själv har resurser för detta). Ukrainska flyktingar kan också ha 
rätt till en dagersättning från Migrationsverket, men eftersom ersättningen är 
låg kan det vara svårt att få detta att räcka till en hyra. Dock kan man kanske 
komma överens om att en inneboende själv står för vissa omkostnader. En 
person som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 
massflyktsdirektivet har rätt att arbeta så om man har en lön kan det ju innebära 
att man har möjlighet att betala hyra.” 

Kommunledningskontoret kan se två möjligheter för kommunen att ersätta 
personer som har möjlighet att upplåta sin bostad till flyktingar. Det ena 
alternativet är att kommunen hyr bostaden av en privat hyresvärd och därefter 
hyr ut bostaden i andrahand.  I det fallet kan kommunen ersätta den privata 
hyresvärden med stöd av ett hyresavtal. Vid det andra alternativet hyr 
flyktingen sitt boende på egen hand av en privat hyresvärd och får eventuellt 
ekonomiskt bistånd från kommunen för att kunna betala hyran. Det blir i så fall 
fråga om bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL och kommunen kan då inte få 
ersättning från Migrationsverket för kostnaderna.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag närmare utreda 
förutsättningarna för att betala ut ersättning till privatpersoner erbjuder 
bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i sitt hem. En sådan utredning bör 
omfatta en mer omfattande omvärldsbevakning samt förutsättningar och 
konsekvenser av att betala ut ersättning till privatpersoner som erbjuder 
bostäder eller tar emot flyktingar i sitt hem. Utredningen ska också innehålla 
förslag på var i den kommunala organisationen frågan ska hanteras samt övriga 
för frågan relevanta frågeställningar. 

                                                 

2 Se: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---skane/2022-04-
05-fragor-och-svar-for-dig-som-vill-hjalpa-personer-pa-flykt-fran-ukraina.html So 
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Utredningen ska återrapporteras till Kommundirektören senast midsommar 
2022 samt återrapporteras kommunstyrelsen efter sommaren.  

Då det är angeläget att utredningen kommer igång så snart som möjligt på 
grund av det akuta behovet av bostäder för flyktingar fattas beslutet genom ett 
brådskande ordförandebeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt A 8.5. 

 

Fredrik Kjos (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Delrapport - Modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i samtliga helägda 

kommunala bolag så att lägsta antal ordinarie ledamöter är tre.  

Sammanfattning 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2022 uppdrogs 

Kommundirektör att se över och lämna förslag på ny modell för styrning och 

ledning i Kommunens bolag. Förslaget ska utarbetas och presenteras 

kommunstyrelsen under sista kvartalet 2022. 

Bakgrunden till uppdraget är att kommunen genomgår övergripande och 

strategiska förändringar. Detta med anledning av kommunens tillväxt samt 

förändringar i vår omvärld, vilka ställer högre krav på tätare och mer utvecklad 

koncernsamverkan, utvecklad ekonomisk hållbarhet samt närmare samarbete 

mellan kommunen och dess bolag. 

Förslaget ska beakta följande; 

• Bolagens verksamhet och dess förutsättningar att arbeta effektivt och i 

linje med kommunens strategi. 

• Styrelsernas sammansättning, roll och uppdrag. 

• Ägardirektiv. 

• Kommun- och koncernsamverkan. 

• Omvärldsbevakning, hur gör andra kommuner? 

I ett första steg lämnas med denna tjänsteskrivelse, förslag om styrelsernas 

sammansättning, samt i enlighet med detta - förslag om att se över och revidera 

bolagsordningen i respektive bolag. Beslut om detta sker i Kommunfullmäktige 

samt därefter i samband med ordinarie årsstämma. 

En fördjupad genomlysning av bolagens verksamhet och dess förutsättningar 

att arbeta effektivt i linje med kommunens strategi, ägardirektiv, konkretisering 

av hur koncernsamverkan kan stärkas och utvecklas samt omvärldsbevakning 

arbetas fram i samband med arbetet med Verksamhetsplaner och budget i 

kommunens nämnder och bolag för 2023. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2022 

 Kommunstyrelsens beslut den 19 oktober 2022 § 131  

Ärendet 

Bakgrund 

Upplands-Bro kommun genomgår genomgripande förändringar i och med den 

tillväxt som sker i kommunen samtidigt genomförs kraftiga satsningar kopplat 

olika samhällsutmaningar i kommunen. Kommunens bolag kan och bör vara 

kraftiga verktyg i utvecklingen. Med anledning av detta bör en ny modell för 

styrning, ledning och koncernsamverkan arbetas fram. 

Förslag styrelsernas sammansättning 

Kommundirektören lämnar förslag om att minska antalet ledamöter i samtliga 

av kommunens bolagsstyrelser till tre ordinarie ledamöter. Ledamöter utses av 

Kommunfullmäktige från tiden för bolagens årsstämma till tiden för 

årsstämman året därpå. Förslaget bygger bland annat på SL (AB 

Storstockholms Lokaltrafik) styrelsesammansättning. En 

styrelsesammansättning med färre ledamöter bedöms underlätta och stötta 

koncernsamverkan och beslutsförmåga mellan bolagen och dess ägare, mellan 

bolagen och berörda nämnder samt inom bolagskoncernen. Arbetet i samtliga 

bolag och styrelser följs upp av Kommunstyrelsen samt beredes i de fall 

ärenden och beslut fattas i Kommunfullmäktige. 

Tidplan 

Kommunstyrelsen bereder ärendet till kommunfullmäktige om styrelsernas 

sammansättning vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 november 2022 

och föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka förslaget.  

Barnperspektiv 

Barnperspektivet beaktas i arbetet med att ta fram en ny modell för styrning 

och ledning av kommunens bolag. Det är av största vikt att barn och unga i 

kommunen ges möjligheter till ett bra boende och trivsamma boendemiljöer, 

samt att närområdet upplevs tryggt och att kommunen säkerställer trivsamma 

och trygga lokaler för de välfärdstjänster som barn och unga nyttjar, bland 

annat skolor och fritidsgårdar. En ny modell för styrning och ledning av 

kommunens bolag ska därför säkerställ att barnperspektivet säkras i arbetet och 

att det även återrapporteras på ett tydligt sätt till kommunstyrelse vid arbetets 

slutförande. 
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Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell   

Kommundirektör   

  

Beslut sänds till 

 Kommunens bolag  
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Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
augusti 2022. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta månader. 

Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över nämndernas 
resultat under januari till augusti och helårsprognos. 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 182,4 mnkr (121,3 mnkr) exklusive 
sociala investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala 

investeringsfonderna inräknas blir resultatet 173,1 mnkr (141,8 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 1,7 mnkr (3 mnkr) 

samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 47,8 
mnkr (38,5) mnkr samt övertagande (gåva) av allmänna anläggningar med 33,8 

mnkr. Totalt jämförelsestörande poster med 83,3 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt 

ett överskott med 79,2 mnkr (inklusive exploateringsersättningarna). 

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv avvikelse 

mot budget på 179,6 mnkr. Största orsaken till det beräknade överskottet är att 
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen prognostiserar 

ett överskott på 122 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror främst på ökade 

intäkter från övertagande av gator och parkområden i exploateringsprojekt 
(Tegelhagen) och gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag för bland 

annat Trädgårdsstaden. 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

 Tertialrapport 2 2022 Upplands-Bro kommun 

 Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 

 Tertialrapport 2 2022 Bygg- och miljönämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-10-04 KS 22/0011 

 
 

 Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Socialnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Tekniska nämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Utbildningsnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Miljöbokslut Tertial 2 2022 

 Personalbokslut Tertial 2 2022 

Ärendet 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en 

särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta en 
delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden 

januari till augusti.  

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta månader. 
Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över nämndernas 

resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 182,4 mnkr ( 121,3 mnkr) exklusive 
sociala investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala 

investeringsfonderna inräknas blir resultatet 173,1 mnkr (141,8 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 1,7 mnkr (3 mnkr) 

samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 47,8 

mnkr (38,5) mnkr samt övertagande (gåva) av allmänna anläggningar med 33,8 
mnkr. Totalt jämförelsestörande poster med 83,3 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt 

ett överskott med 79,2 mnkr (inklusive exploateringsersättningarna). 

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen  kommunen ha en positiv avvikelse 

mot budget på 179,6 mnkr. Största orsaken till det beräknade överskottet är att 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen prognostiserar 
ett överskott på 122 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror främst på ökade 

intäkter från övertagande av gator och parkområden i exploateringsprojekt 
(Tegelhagen) och gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag för bland 

annat Trädgårdsstaden. 

I övrigt beror överskottet i prognosen på 55 mnkr i ökade intäkter i form av skatter 
och bidrag. 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget 

Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-

Brohus och Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett 
under året i kommunkoncernens sammansättning. 
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Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 

Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett positivt resultat vilket beror på 

utdelning från dotterbolag motsvarande 7 000 tkr. 

Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 9 900 tkr sämre än budgeterat 

resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr sämre än budgeterat 
resultat. 

I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens 

Garage AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 45 tkr bättre än 

budgeterat resultat. 

 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.  

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 2 2022 Upplands-Bro kommun 

2. Miljöbokslut T2 2022 

3. Personalbokslut T2 2022 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Vinjett 
År 2022 har påverkats av nya risker och hot och stora förändringar i världen. Alla dessa 
skeenden och förändringar påverkar det kommunala uppdraget. 
 
I februari anfaller Ryssland Ukraina och kriget i Europa utbryter. Under våren meddelar 
Kina om sin strävan om att utvecklas mot en supermakt. I maj påbörjar Sverige sin 
ansökan till Nato. Inflationen i augusti är 9% och Riksbanken höjer i september 
styrräntan till 1,75%. Elpriserna har under året höjts kraftigt och energibrist utgör ett 
reellt hot. 

Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker krisberedskapen, 
det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-Bro kommun. 
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för säkerhetsskyddsplanen som i 
sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och krigsplacering. 

Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när verksamhet 
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt, 
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som 
Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan. 

I september månad genomfördes val till kommun, region och riksdag och under flera 
veckor inför valet genomförde Upplands-Bro valnämndens uppdrag och tillgodosåg 
möjligheterna för förtidsröstning men även förutsättningar för valdeltagande i 
vallokalerna.  

Under året har arbetet med projektet Omdaning Bro utvecklats och flera förvärv och 
förändringar har lagt grunden för utveckling av stationsområdet och även Bro Torg. 
Omdaning Bro bidrar att skapa ett socialt hållbart samhälle som karaktäriseras av 
småstadskänsla.  

Tidigare har det inte funnits några uttalade beslut angående tillgång till digitala verktyg 
i förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensam satsning och alla elever i 
grundskolan ska ha tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator. I förskolan ska det 
finnas en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla 
klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper. 

Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten. 
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi 
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal, 
med extra fokus på sjuksköterskans roll. Inom hemtjänsten pågår förberedelser för 
införandet av fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den 
enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när 
hemtjänstinsatser verkställs. 

Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika 
nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. Målsättningen är att Upplands-Bro 
kommun ska ha fler arbetstillfällen än invånare. Denna ambition stärker 
förutsättningarna för att människor genom arbete ska ges goda förutsättningar för att 
bidra i samhällsutvecklingen. 

Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden utvecklats och 
stärkts. Genom de mätningar som genomförs visar utvecklingen på att åtgärderna ger 
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resultat. Den nya samverkansöverenskommelsen med polisen och beslutet om att 
utveckla en modell med stöd av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och tryggt 
Upplands-Bro. 

1.1.1 Inledning 

I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar 
perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022. De redovisningsprinciper som används 
i årsbokslutet har använts förutom när det gäller redovisning av investeringsbidrag från 
privata aktörer. Redogörelse om detta sker under avsnittet om redovisningsprinciper. 
Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och 
endast väsentliga periodiseringar och avstämningar har genomförts. 

Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras. 
Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och 
varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets 
första åtta månader. 

I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd. 
Resultatet och prognos för respektive koncernbolag redovisas. Belopp i parentes avser 
motsvarande period 2021. 

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling 

1.2.1 Nyckeltal 

Nyckeltal 202208 202108 202008 201908 

Kommunalskatt, kr 19 :40 19 :60 19 :60 19:60 

Landstingsskatt, kr 12 :80 12 :80 12 :80 12:80 

Resultat tkr 173,1 114,8 43,6  87,7  

Resultat kr per invånare 5 511 3 743 1 466  3 005  

Nettokostnadernas andel av skatter och 
utjämning 86,9 90,7 96,2  92,1  

Balansomslutning mnkr 2 568 2 129 1 839  1 626  

Tillgångar kr per invånare 81 740 69 428 61 810  55 697  

Anläggningstillgångar kr per invånare 68 953 60 803 53 250  43 247  

Eget kapital kr per invånare 45 047 40 045 35 372  31 897  

Soliditet % 1) 55,1 57,7 57,2  57,3  

Nettoinvesteringar, mnkr 2) 166 182 143  87  

Borgensåtagande kr per invånare 62 288 63 457 65 516  65 070  

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per 
inv 

14 130 24 161 23 869  23 980  

Folkmängd 30 juni respektive år 31 418 30 671 29 753  29 174  

Fotnot: 1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala 
tillgångar 
2) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar 
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

1.3.1 Samhällsekonomisk utveckling 

Inflationen dämpar global konjunktur 

Den höga inflationstakten har på bred front fått fäste i ekonomin. Centralbankernas 
höjda räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. Den höga 
inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar köpkraften för företag, 
hushåll och kommuner. Läget på arbetsmarknaden är i nuläget ansträngt, med ett 
arbetskraftsdeltagande och en sysselsättningsgrad högre än före pandemin. Den svaga 
BNP-tillväxten dämpar dock med tiden sysselsättningen och nästa år stiger andelen 
arbetslösa. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP -2,4 5,0 2,1 1,0 2,2 2,5 

Arbetade 
timmar -3,8 2,2 1,2 1,1 1,4 1,6 

Arbetslöshet 8,5 8,8 7,7 7,9 8,0 7,8 

KPIF 0,5 2,4 7,1 4,5 2,2 2,0 

Skatteunderlag 

Det nominella skatteunderlaget fortsätter öka i nästan samma takt som tidigare. 
Ökningen i reella termer begränsas dock kraftigt av att prisökningen är så stor. Det reala 
skatteunderlaget förväntas bli negativt 2023, vilket innebär att kostnader ökar mer än 
skatteunderlaget. 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Nominellt 
skatteunderlag 5,3 4,9 4,7 4,4 4,5 

Prisökning 3,0 3,4 5,8 3,8 1,4 

Realt 
skatteunderlag 2,6 1,9 -1,9 0,6 3,1 

Prisökningen 2023 enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är 5,8 procent. 
Indexet kan delas upp i två delar, arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. För 2023 
är det framför allt arbetskraftskostnaderna som beräknas öka kraftigt. Detta förklaras i 
huvudsak av förändrade pensionskostnader. Pensionskostnaderna stiger av två skäl, dels 
av den nya pensionsöverenskommelsen, dels av inflationen. 

1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

1.4.1 Målredovisning 

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande 
mål. De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande 
målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka 
hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla 
kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att 
omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov 
som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta. 
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Under detta avsnitt redovisas en sammanfattning av hur arbetet mot kommunens 
övergripande mål fortlöper. Här lyfts bland annat exempel på genomförda och pågående 
insatser. För att se en komplett redovisning av nämndernas uppdrag antagna i 
Kommunfullmäktige samt de antagna nämndmålen hänvisas till respektive nämnds 
tertialrapport. 

Övergripande mål 

Stärka demokratin 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och  
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas  
liv. Att möjliggöra inflytande, delaktighet och påverkan för invånarna är en viktig  
del i att forma ett hållbart samhälle. Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar 
demokratin, särskilt kan  
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande  
internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar  
leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i  
det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och  
antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras  
genom tre strategiska områden som syftar till att stärka och utveckla demokratin: 
 
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin  
• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin  
• försvara – fler ska stå upp för demokratin 

Sammanfattning för period januari-augusti 

Under juni månad lanserade kommunen en mobil mötesplats – kommunbussen – för 
alla som vill komma i kontakt med kommunen. Syftet med bussen är att skapa 
lättillgängliga mötesplatser där kommunen möter invånarna på deras villkor och önskan. 

Kommunens nya invånarsajt kommer att lanseras under september månad. De tre 
nyckelorden är att hitta rätt, göra rätt och digitalt positivt bemötande. Vidare kommer 
utvecklingen av kommunens varumärkesplattform med film, presentationer och 
berättelser vidareutvecklas. Rutiner håller på att ses över för hanteringen av 
medborgarförslag, målet är en ökad transparens för medborgaren. 

Fram tills valdagen den 11 september koordinerar valkansliet hela valarbetet, bereder 
underlag till valnämnden, administrerar förtidsröstningen, organisera vallokaler, 
förbereder för röstmottagningen på valdagen, planering och genomförande av 
utbildningsinsatser för röstmottagarna, samt valnämndens preliminära rösträkning den 
14 september. Förtidsröstning kunde genomföras på flera olika platser i kommunen från 
den 24 augusti. 

Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för demokratins 
utveckling är stor. Upplands-Bro Biblioteket är i ett ständigt pågående utvecklingsarbete 
för att kunna stimulera till läsning, kunskapsinhämtande, samhällsintresse och 
gemenskap på ett sätt som ligger rätt i tiden för olika målgrupper bland invånarna. För 
att möta upp detta behov arbetar biblioteket i Upplands-Bro med många uttrycksformer 
i samverkan med både föreningar, författare, och andra kontor och enheter i kommunen. 
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Läslust och skrivande och samhällsengagemang kan uppmuntras genom dans, musik, 
rollspel, brädspel och digitala medier såväl som med mer klassiska aktiviteter som 
skrivarkurser och författarbesök. 

Under året har Äldre- och omsorgsavdelningen utvecklat en digital möjlighet för den 
enskilde att följa sitt ärende från ansökan till beslut, vilket ökar den enskildes möjlighet 
att kommunicera med sin handläggare. Avdelningen arbetar också för att på sikt kunna 
införa digitala inköp för den enskilde med serviceinsatser för att öka valfriheten och 
påverkansmöjligheten för den enskilde. 

Meningsfullt åldrande 

Beskrivning 

Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet  
och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.” 
 
I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet,  
gemenskap, trivsel, och tillgänghet. Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig  
kommun. I Upplands-Bro ska det finnas ett rikt och tillgängligt utbud av  
upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning. Detta oaktat  
var i livet du som invånare befinner dig. 
Äldre- och omsorgsnämnden har en välgrundad digitaliseringsstrategi  
som verksamheterna utgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på  
de särskilda förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. Ålder, språk,  
funktionsnedsättning och ekonomi spelar stor roll för hur individer kan ta till sig  
de nya digitala alternativen och vara delaktiga i de digitala delarna av samhället 

Sammanfattning för period januari-augusti 

Projektledare för äldrevänlig kommun rekryterades och startade sin tjänst under april 
månad. En handlingsplan upprättades omgående och projektledaren har inhämtat tankar 
från såväl medarbetare som invånare. Då arbetet kommer spänna över alla kontor så har 
stor del av arbetet varit till en början att skapa kontakter och dialoger kontor emellan. 
Projektledaren kommer under hösten genomföra baslinjemätningar för att få ett nuläge 
och planera framåt utifrån det samt träffa äldre medborgare i kommunen så de får ge 
sina synpunkter och kunna påverka arbetet mot en äldrevänlig kommun. 

Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten. 
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi 
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal, 
med extra fokus på sjuksköterskans roll. 

Bemanningssatsningen genomförs via en utökning av ersättningen till respektive 
utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. För att få ta del av medlen krävs 
att verksamheten kan visa att definierade villkor gällande ökad bemanning uppfylls. En 
arbetsgrupp granskar underlag från utförare och säkerställer att de uppfyller villkor för 
ökad ersättning. 

Under perioderna har tre av fyra vård- och omsorgsboenden och två av tre utförare av 
hemtjänst redovisat en ökad bemanning och därmed fått ta del av den högre 
ersättningen. 

Verksamheterna ser även över anställningarna och kommer öka antalet 
tillsvidareanställda och minska användandet av vikarier. Detta för att öka kontinuiteten 
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och patientsäkerheten för den enskilda men även förbättra arbetsmiljön för den 
anställda. 

Riksdagen fattade den 4 maj beslut om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en 
fast omsorgskontakt. Kravet på fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022 och 
från den 1 juli 2023 införs även krav på att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha 
yrkestiteln undersköterska, detta för att säkra kompetensen. Den fasta omsorgskontakten 
ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och 
samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Hemtjänsten har under året arbetat med att 
skapa rutiner för detta samt en plan för införandet. 

Lustfyllt lärande 

Beskrivning 

I Upplands-Bro fokuserar vi på barn och elevernas förmågor. Den förändrade 
befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftig vilket leder till 
ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Att undersöka och 
förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en 
större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas. Kännedom om barn och 
elevers uppfattningar om lustfyllt lärande är av vikt för att lyckas med uppdraget att 
skapa en livslång lust att lära både inom utbildningsväsendet och i det informella 
lärandet. Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva 
undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom 
vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt 
tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.  
 
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för 
utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare 
och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Samtliga 
utbildningsinstitutioner inom kommunen ska följa nationell läroplan. Genom ett lustfyllt 
lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och 
därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett 
medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar 
utveckling över generationer. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt 
viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- 
och läsutveckling. 

 

Sammanfattning för period januari-augusti 

Under två års tid när pandemin härjade, bedrevs delar av undervisningen som 
fjärrundervisning. Skolans personal blev under perioden allt mer vana och kompetenta 
när det gäller att använda IT och digitala verktyg i undervisningen. Samtliga elever på 
UBG har en egen dator och allt kursmaterial finns att tillgå via Teams eller Vklass. 
Graden av digitala läromedel är hög på UBG. 

Utbildningskontoret har stärkt samarbetet med IT-enheten. Det kommer att tas fram en 
digitaliseringsplan för alla skolformer, kopplat till uppdraget kring utvecklad 
undervisning genom digitala verktyg. Ambitionen är alla elever i grundskolan ska ha 
tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator och inom förskolan ska det finnas en 
lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla klassrum ska 
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ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper. 

Utbildningskontoret har konstaterat att det systematiska kvalitetsarbetet behöver stärkas. 
Systematisk uppföljning och analys av elevernas resultat är en grundläggande del i det 
systematiska kvalitetsarbetet som leder till utveckling och förbättrad undervisning. 

Det görs en viktning av grundskolans största stadsbidrag, Likvärdig skola. Viktningen 
innebär att de skolenheter som har elever med en större del elever från socioekonomiskt 
utsatta förhållandena, får en större del av bidraget. 

Många av våra kommunala skolenheter satsar på främjande insatser när det gäller 
läsning. Läxläsning är ett annat återkommande inslag på de kommunala 
grundskoleenheterna. Det arbetas med tidiga upptäckter och tidiga insatser. Frågan 
varför så stor andel inte klarar de nationella proven i skolår tre har varit central under 
detta läsår och insatser för att eleverna ska lyckas bättre har genomförts. Det går att 
konstatera att detta fokusområde har gett resultat på våra skolenheter. Nästan alla elever 
har genomfört alla delprov. Det är även en större andel som klarat samtliga delprov i 
Matematik, Svenska och svenska som andra språk. 

Vuxenutbildningen genomför flera satsningar för att utveckla verksamheten. 
Resultatmässigt har Svenska för invandrare (SFI) haft många elever men en låg 
genomströmning med få elever som klarar kunskapskraven efter påbörjad kurs. Det har 
även varit många som inte deltagit i undervisningen  eller avslutat utbildningen före 
kursens avslut. Upplands-Bro kommun ingår i en treårig satsning på nyanlända och 
flerspråkiga elevers utbildning. Satsningen sker med stöd av Skolverket och har pågått i 
två och ett halvt år. Skolverkets stöd avslutas i januari 2023. En av del av satsningen är 
SFI på jobbet, där SFI-studier kombineras med praktik på en arbetsplats. Det har i flera 
fall varit mycket lyckat. 

Hållbart liv och hälsa 

Beskrivning 

Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: "Invånare i Upplands-Bro mår bra både 
fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen." 
Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk 
aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och 
rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande 
åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. Det går också att se hälsa som att 
stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett 
socialt hållbart samhälle. 
 
Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och 
samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer. 
Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt 
möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är 
mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort 
från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden. 

 
 

Sammanfattning för period januari-augusti 

Kommuninvånare samt de som vistas i Upplands-Bro kommun ska befinna sig i en 
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trygg och säker miljö, på offentlig plats, i skola/förskola, i hemmiljö etc. Detta betyder 
bland annat en miljö med minskad brottslighet, våld, missbruk och psykisk ohälsa. 

En lokal metod för tillitsarbete mellan unga och samhälls- och myndighetsfunktioner 
håller på att utvecklas. Trygghetsutskottet har givit kommundirektör i uppdrag att 
utveckla en lokal modell/metod med syfte att utreda och öka ungas samhällstillit. 

Ett aktivt värdegrundsarbete med föreningslivet är sjösatt och implementeras under 
2022. Handboken samt ett implementeringsstöd skickades i våras till alla föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet med handboken kommer att följas upp 
årligen och stöttas upp med föreläsningar i olika teman baserade på handboken. Ett 
webbtest finns publicerat och alla ledare ska genomföra det. Föreningen förväntas 
årligen beskriva värdegrundsarbetet i sin verksamhetsberättelse. 

Genom att uppmuntra och skapa goda förutsättningar för invånarna att nyttja 
kommunens fina naturmiljöer finns också möjlighet att erbjuda rörelse och rekreation 
utan någon kostnad för besökarna. Nedanstående är exempel på insatser som har gjorts 
för att bidra till detta: 

- Fritidsgårdarna har haft öppna sporthallar på alla gårdar och möjliggjort spontanidrott 
på daglig basis både inomhus och utomhus. 

-Genom samverkan med lokala föreningar har fritidsgårdarna erbjudit unga att prova på 
nya idrotter. Ett fortsatt aktivt arbete har pågått för att hjälpa unga att hitta Sparks app 
som kontinuerligt fyllts på med spontana nya aktiviteter utan kostnad. 

För vuxna med en kriminell livsstil finns insatser i öppenvård. Metod som används är 
Kriminalitet som livsstil, ett behandlingsprogram för ungdomar och vuxna i kriminalitet 
eller i riskzon att utveckla en kriminell livsstil. 

En samverkansöverenskommelse med polisen kring avhoppare tydliggör hur arbetet ska 
fungera, som även involverar samarbete med Järfälla kommun. 

Kommunen har påbörjat ett arbete kring Group Violence Intervention (GVI), en strategi 
för att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper. Ett 
gemensamt utvecklingsarbete i nordvästkommunerna, i ledning av FoU Nordväst. 

För att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga är metoder för arbetssätt för att 
arbete nätverksinriktat ett prioriterad område, planerade aktiviteter genomförs enligt 
plan. Under senare delen av år 2022 beräknas en kommunövergripande 
suicidpreventionsplan vara färdigställd med en handlingsplan med prioriterade 
aktiviteter. 

Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 

Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer 
med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.” 
 
Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och underhåll 
av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, 
sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. 
Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När 
det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan med 
bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den 
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byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, miljö och sociala 
sammanhang.   
Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild fokus på 
de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan utvecklas på 
bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att 
vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta. 

Sammanfattning för period januari-augusti 

För att få Upplands-Bros näringsliv och samhälle att växa och blomstra behövs träffar 
och löpande dialog. Kommunen erbjuder därför ett flertal olika mötesplatser och arenor, 
där Upplands-Bro kommun, regionen, näringslivet, myndigheter, utbildningsanordnare 
och andra aktörer kan mötas och diskutera nya möjligheter. Det anordnas även 
näringslivsträffar för idé-och kunskapsutbyte mellan företag samt anordnar mindre 
nätverk i specifika frågor eller områden. 

Kommunstyrelsen ansvar för att ge de kommunala verksamheternas förutsättningar för 
en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I januari gav Kommunstyrelsen 
kontoret i uppdrag att ta fram ett miljöprogram och en klimatbudget. 

Som svar på uppdraget har en ny miljö- och klimatstrategi arbetats fram. Med den nya 
miljöutredningen, som genomfördes 2021, som viktigt underlag. Strategin ska vara ett 
styrande dokument som binder samman och pekar ut en riktning för kommunens 
sammanlagda miljöarbete. Strategin fokuserar på tre huvudsakliga miljöaspekter som 
Upplands-Bro särskilt behöver jobba med: klimat, biologisk mångfald och cirkulär 
ekonomi. Dessa fokusområden sammanfattar kommunens tidigare utpekade betydande 
miljöaspekter och utgår från kommunens övergripande mål. Miljö- och klimatstrategin 
är på remiss hos nämnder och bolag till och med november. 

Exempel på genomförda beteendepåverkande insatser för att minska bilanvändandet 
enligt målet i den antagna cykelstrategin är att en digital cykelräknare har köpts in och 
monterats vid regionala gång -och cykelvägen i Bro. Samt att det har anordnats en 
cykelskola för barn i sex stycken av kommunens skolor. 

Utveckling av parkområdet vid Finnstagårdsparken har genomförts. Fram till tertial två 
har området utvecklas till en tilltalande plats för umgänge och vila. Nya 
parkbänkar/grillar/lekotop och blomsterprakt har tillförts till parken. Det arbetas även 
med att bygga nya picknickbord/parkbänkar som kommer ställas ut i befintliga 
kommunala parker/lekplatser. Nya bänkar har tillförts i Syltaområdet(Lillsjön). 

Projektet Vinterrum som påbörjas under tertial tre innebär att området vid Råbyskog 
utvecklas till en plats för umgänge och vila. Arbetet med Nyckelbergsparken (ny 
lekplats, utegym oc hsamlingsplats) har under perioden blivit färdigställt. 

Valfrihet och konkurrensneutralitet 

Beskrivning 

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar 
för valfrihet och konkurrensneutralitet.” Valfrihet ökar makten och delaktigheten för 

Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och skola till 
barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det 
finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i 
välfärden. Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och 
uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal 
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och regiona l närings li vs ut veck l ing och genom att ställa sociala krav och miljökra v i
kommune ns upphandlinga r bidrar kommune n till en hållbar utveckling. Både lagen om
offent lig upphandling LOU, och lagen om valfr ihe tss ys te m LOV, möjliggör och
reglerar hur offent lig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare.
Förutsättninga r för valfr ihe t ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar
och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. Genom att ställa
miljökra v i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens och en hållbar utveckling.

Sa mma nfa ttning för pe riod ja nua ri -a ugusti

En viktig faktor för en ökad valfr ihet är att verksamheter na ges likvärdiga
förutsättni ngar oavsett vem som driver verksamhete n. Kommunled ningsko ntor et följer
löpande nämndernas verksamhet ur detta perspektiv.

Fler fristående förskolor och skolor har etablerat sig i kommune n och några av de
befint liga fristående verksamhete r na har utökat sin kapacitet. Andelen barn och elever
som går i fristående förskolor och skolor ökar därmed. Officie l l statistik publiceras
senare och presenteras vid årsbokslutet.

Inom valfrihetss yste met finns idag tre hemtjänst ut föra re och fem vård- och
omsorgsboenden. Upplands-Bro kommun ingår i Öv erensk ommelse om bibehållet
k ost nadsansv ar v id f lyt t ning t ill särsk ilt boende mellan k ommunerna i St ock holms län,
vilket är en länsöverensko mme lse som möjliggör val av boende i en annan kommun
som även den är med. Upplands-Bro kommun ingår i denna överenskomme lse sedan
den 1 juli 2019 tillsa mma ns med 12 andra kommuner inom Stockholms län.

Personer i behov av särskilt boende med heldygnso mso r g har rätt att ansöka om plats i
annan kommun. Kommune n dit personen önskar flytta utreder ansökan och fattar beslut.
Denna överenskomme lse innebär ett alternat iv till ansökan. När en person ansöker om
plats i annan kommun som ingår i överenskomme lse n, fattar utflytt ni ngsko mm une n
beslut och behåller ansvaret så länge den enskilde behöver insatsen. Kommuner na
förbinder sig att, vid flyttni ng enligt överenskomme lse n, inte begära överflyt t ning av
ansvaret från utflytt ni ngsko mm une n till inflyt t ningsko mmune n.

Socialkontoret s höjda ambitio n att i högre grad nyttja evidensbaserade metoder och
verktyg inkludera r metoden IBIC - Individ e ns Behov I Centrum, ett aktivt sätt att öka
den enskildes valfrihe t. Även det ökade nyttjandet av genomföra ndep la ner bidrar till
tillvara ta ga nde av den enskildes önskemål.

Under året har kommune n infört valfr ihets s yst e m enligt LOV (Lagen om valfr ihet )
inom såväl familjer åd givning som arbetsmarknads insa tse r.

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.5.1 God ekonomisk hushållning
Öve r gr ipande m ål

Öve r s kottet i Upplands -Br o s ka över tiden uppgå t ill 2 % av ve r k samhetens nettokostnader. V id
öve r skott k an m edel r eserveras t ill k ommunens r esultatutjämningsreserv.

Re s e r verade medel ur r esultatutjämningsreserven, s om k ommunen tidigare avsatt, kan användas för at t
ut jäm na k onsekvenserna av m inskade intäkter över en k onjunkturcykel. Upp till 30 % av t idigar e
r e s erverade medel k an användas under e t t enskilt budgetår.
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Öve r gr ipande m ål

Kom m unens skattesats s änks med 20 ör e.

Kom m unens e rsättningsinvesteringar s ka f inansieras m ed e gna medel. Endas t nyinvesteringar får
finans ieras m ed lån

Be f int liga lån s om k ommunen har omsätts under planperioden

Upplands -Br o ska var a e n k ommun s om växe r. Kommunen s ka planera, bygga och underhålla s ina
anläggningar för långsiktig br ukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet
vär de under anläggningarnas l ivs längd

M åle n inom nämndernas ve rksamhet anger vad s om s ka uppnås inom givna e konomiska r amar.
V e r ksamheter na s ka hålla s in budget och dr ivas inom de e konomiska r amar na s om beslutats, k valitativt,
e f fe ktivt och med s tor k ostnadsmedvetenhet

1.5.2 Ekonomisk ställning

Delårsresultatet

De lå rsre sulta t

Kommune n redovisar ett delårsresultat på 182,4 mnkr ( 121,3 mnkr) exklusive sociala
invester ings fo nder. Om kostnader avseende de sociala invester ings fo nde r na inräknas
blir resultatet 173,1 mnkr (141,8 mnkr).

I delårsresulta tet ingår försäljning av exploaterings ma rk med 1,7 mnkr (3 mnkr) samt
gatukostnadsersä tt ni ngar och exploateringsb idra g med sammanla gt 47,8 mnkr (38,5)
mnkr samt övertagande (gåva) av allmä nna anläggningar med 33,8 mnkr. Totalt
jämförels estö ra nde poster med 83,3 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott med
79,2 mnkr (inklus i ve exploateringse rsät t ninga r na) .

Kommune n har en positiv budgetavvike lse avseende skatteintäkte r, statsbidrag och
utjämning med 36,7 mnkr och för oförutsedda kostnader med 13,3 mnkr. Förklaringe n
till ökade skatteintäkter är att befolkninge n var större den 1 november 2021 än
budgeterat och dels av att skatteprognosen för både 2021 och 2022 är bättre än
prognosen som användes i budgeten.

Förändringe n av semesterlö nesk ulde n visar ett underskott mot budget med 5,1 mnkr.
Intjänade semesterdagar belastar verksamheter na när de intjänas, sparade semesterdagar
som räknas upp med ökade löner belastar dock den kommunge me nsa m ma
verksamhete n. Kommunen har en positiv budgetavvike lse avseende
pensionskost nader na med 6,8 mnkr.

Internränta n avseende den kommunge me nsa mma verksamhete n visar ett överskott mot
budget med 2,5 mnkr.

Tk r Utfall 202208
Budge t
202208 Avvik e lse

V erksamhetens intäkter 378 862 270 704 108 157

V erksamhetens kostnader -1 474 580 -1 466 891 -7 689

A vskrivningar -48 701 -49 465 764

V e r ksamhetens nettokostnader -1 144 419 -1 245 652 101 233

Skatteintäkter 956 637 919 371 37 267

Generella statsbidrag och utjämning 360 164 360 692 -528
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Tkr Utfall 202208 
Budget 
202208 Avvikelse 

Verksamhetens resultat 172 382 34 411 137 972 

Finansiella intäkter 6 358 5 087 1 271 

Finansiella kostnader -5 599 -3 473 -2 126 

Resultat efter finansiella poster 173 141 36 025 137 117 

Extraordinära poster    

Årets resultat inklusive social investeringsfond 173 141 36 025 137 117 

Medel från social investeringsfond 9 224 14 111 -4 887 

    

Årets resultat exklusive social investeringsfond 182 365 50 136 132 229 

  

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2022 uppgår skatteintäkter och bidrag till 1 920,1 mnkr. Det är skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till 
1 975,2 mnkr vid årets slut. En positiv avvikelse mot budget med 55 mnkr. Avvikelsen 
förklaras dels av att befolkningen var större den 1 november 2021 än budgeterat och 
dels att skatteprognosen för både 2021 och 2022 är bättre än prognosen som användes 
vid beslutet av budgeten. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och 
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt 
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 86,9 % (90,7 %) per augusti 2022. 

1.5.3 Balanskravsresultat och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska 
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till 
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna 
miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som 
långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens 
åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. 

Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande 
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den 
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott 
att täcka från tidigare år. 

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar ett resultat på 173,1 mnkr för årets första åtta månader. 
Helårsprognosen visar ett balanskravsresultat på 185,4 mnkr. 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 
Prognos 

2022 202208 2021 2020 2019 
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=Resultat enligt resultaträkningen 185 440 173 141 128 727 93 052 52 966 

-Samtliga realisationsvinster -51 -51 -146 -8 628 -4 644 

+Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet      

+Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet      

-/+ Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper      

=Årets resultat efter 
balanskravsjustering 185 389 173 090 128 581 84 424 48 322 

-Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv     -33 397 

+Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv      

=Balanskravsresultat 185 389 173 090 128 581 84 424 14 925 

Resultatutjämningsreserv 

Upplands-Bro kommun följer SKR:s vägledning över hur man avgör om RUR får 
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med 
en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det 
tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr. 

Social investeringsfond 

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

Hittills i år har 9 223 tkr använts från fonden. 

1.5.4 Koncern 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget Upplands-
Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett positivt resultat vilket beror på utdelning 
från dotterbolag motsvarande 7 000 tkr. 

Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 9 900 tkr sämre än budgeterat resultat 
och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr sämre än budgeterat resultat. 

I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage 
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 45 tkr bättre än budgeterat 
resultat. 

Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens 
Intressenter, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
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Bolagens resultat efter finansiella 
poster, tkr Budget 2022 Resultat jan-aug Helårsprognos 

Upplands-Bro Kommunföretag AB 0 6 735 7 000 

AB Upplands-Brohus 33 828 29 814 23 928 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 942 -988 949 

Österhöjdens garage AB 89 74 134 

  

1.5.5 Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 2 166,4 mnkr (1 864,9 mnkr). 
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 20,5mnkr (20,5 mnkr). Det är 
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. 

Likviditet 

Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 126,9 mnkr 
(63,9 mnkr) per den sista augusti. 

Kortfristiga lån 

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den sista 
augusti utnyttjades ingen kredit. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 290 mnkr (140 mnkr). 

Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. 

Pensioner 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar 
kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till 
739,9 mnkr (741,1 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska 
utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 23 mnkr (22,2 
mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för 
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. 

Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs vid intjänandet och 
redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 33,2 mnkr (32 mnkr) i 
kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars 
nästkommande år för de med avtal KAP-KL och kvartals vid avtal AKAP-KL. 

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet 
uppgick skulden till 463,5 mnkr (443,9 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte 
några särskilda placerade medel för pensioner. 

Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 82,5 
mnkr (67,9 mnkr). 
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Borgensåtagande 

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om 
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska 
intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att 
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt 
kräva lämplig säkerhet. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 957 mnkr vilket är 10 mnkr mer än vid 
årsskiftet. Ökningen avser ytterligare borgensåtagande till Brandkåren Attunda. 

Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr, Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB till 832 mnkr, Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr och  till 
Upplands-Bro Kommunföretag AB till127 mnkr. Borgensåtagandet till Brandkåren 
Attunda uppgår till 32,2 mnkr. Övriga borgensåtaganden på totalt 18,8 mnkr är 
kopplade till bostäder och föreningar. Enligt bedömning har kommunen begränsade 
åtaganden som kan leda till förlust. 

Soliditet 

Av kommunens balansomslutning på 2 568,1 mnkr (2 129,4 mnkr) uppgår det egna 
kapitalet till 1 415,3 mnkr (1 228,4 mnkr), vilket innebär en soliditet på 55,1 % (57,7%). 
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 
Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 
resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 166,4 mnkr (182,4 mnkr) för perioden januari - augusti. 

Avskrivningar uppgår till 48,7 mnkr (45,2 mnkr). 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 
beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje 
och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det 
gemensamma välfärdsarbetet. 

Sedan motsvarande period förra året har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller 
visstidsanställd med månadslön ökat med tio personer, från 1981medarbetare till 1991. 

Det är 1 753 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 
33 personer. De månadsanställda som är visstidsanställda är 238 personer. Vilket är en 
minskning med 23 personer jämfört med motsvarande period förr året. 

En utförligare beskrivning av perioden samt viss personalstatistik återfinns i 
personalbokslutet för tertial 2. 
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2 Helårsprognos 

2.1 Resultatprognos 

Mnkr 
Utfall 

202208 
Utfall 

202108 
Budget 

helår 
Vårprog

nos 
Höstpro

gnos 

Budget
avvikels

e 

Verksamhetens intäkter 295,6 281,0 400,5 397,5 399,8 -0,7 

Jämförelsestörande intäkter:       

Försäljning mark exploatering 1,7 3,0  1,7 1,7 1,7 

Gatukostnadsersättningar och 
exploateringsbidrag 47,8 38,5  68,6 79,7 79,7 

Övertagande av mark (gåva) 33,8   16,7 76,5  

Verksamhetens kostnader -1 474,6 -1 376,5 -2 243,4 -2 253,4 -2 283,4 -40,0 

Avskrivningar -48,7 -45,2 -74,2 -74,6 -74,0 0,2 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 144,4 -1 099,3 -1 917,1 -1 843,5 -1 799,8 117,3 

Skatteintäkter 956,6 899,8 1 379,1 1 415,3 1 435,0 55,9 

Generella statsbidrag och utjämning 360,2 312,3 541,1 537,9 540,2 -0,9 

VERKSAMHETENS RESULTAT 172,4 112,7 3,0 109,8 175,3 172,3 

Finansiella intäkter 6,4 5,3 7,3 15,3 15,6 8,3 

Finansiella kostnader -5,6 -3,2 -5,2 -6,4 -5,4 -0,2 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 173,2 114,8 5,1 118,7 185,5 180,4 

Extraordinära poster       

ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE SOCIAL 
INVESTERINGSFOND 173,2 114,8 5,1 118,7 185,5 180,4 

Sociala investeringsfonden 9,2 6,5 14,1 13,6 13,3 -0,8 

ÅRETS RESULTAT 182,4 121,3 19,2 132,3 198,8 179,6 

  

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Avvikelser överstigande 2 000 tkr    

Samhällsbyggnadskontoret (ks) 122 128   

Skatteintäkter och bidrag 55 020   

Socialnämnden -14 000   

Utbildningsnämnden 7 400   

Äldre- och omsorgsnämnden 6 700   

Internränta 4 000   

Finansnetto 3 009   

Semesterlöneskuld -3 000   

    

    

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr 181 257   
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Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst 

Helårsprognos budgetavvikelse i tkr Vårprognos Höstprognos   

Revisionen 0 0   

Kommunstyrelsen 80 000 122 315   

Bygg- och miljönämnd -2 088 -1 051   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 0 1 000   

Kultur- och fritidsnämnd -3 549 -190   

Socialnämnden -7 700 -14 000   

Ekonomiskt bistånd -2 500 -800   

Tekniska nämnden -41 -822   

Utbildningsnämnden 7 400 7 400   

Äldre- och omsorgsnämnden 800 6 700   

Summa nämndverksamhet 72 322 120 552   

Kommungemensamt (pension m.m) -200 1 000   

Summa driftredovisningen 72 122 121 552   

Sammantaget beräknas kommunen ha en positiv avvikelse mot budget på 179,6 mnkr. 

Största orsaken till det beräknade överskottet är att Samhällsbyggnadskontorets 
verksamheter under Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 122 mnkr jämfört 
mot budget. Överskottet beror främst på ökade intäkter från övertagande av gator och 
parkområden i exploateringsprojekt (Tegelhagen) och gatukostnadsersättningar och 
exploateringsbidrag för bland annat Trädgårdsstaden. 

I övrigt beror överskottet i prognosen på 55 mnkr i ökade intäkter i form av skatter och 
bidrag. 

Störst beräknat underskott bland nämnderna har Socialnämnden som prognostiserar ett 
underskott på 14 mnkr vilket förklaras till största på grund av beräknat underskott 
framförallt inom vuxen, barn och unga samt integration. Underskottet inom dessa 
områden beror till stor del på grund av kostnader för externa placeringar. 

Mindre underskott prognostiseras även inom Miljö- och byggnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden samt Tekniska nämnden. Övriga nämnder visar på ett överskott i 
jämförelse mot budget. 
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2.3 Prognos för nämnderna 

2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

(tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto 

Revision 1 230  1 230  0 0 0 

Kommunledn. -kontoret 208 628 57 528 208 628 57 528 0 0 0 

Samhällsbyggnads-kontoret 
(ks) 35 284 25 485 58 083 170 412 -22 799 

144 92
7 

122 12
8 

Försäljning tomträtter  1 099 0 1 286 0 187 187 

Kommunstyrelsen 243 912 84 112 266 711 229 226 -22 799 
145 11

4 
122 31

5 

Bygg- och miljönämnden 20 111 14 261 19 683 12 782 428 -1 479 -1 051 

Gymnasieskola 291 822 150 670 292 822 151 670 -1 000 1 000 0 

Gymnasiesärskola 12 164 134 14 176 146 -2 012 12 -2 000 

Vuxenutbildningen 38 601 16 083 43 526 24 008 -4 925 7 925 3 000 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 342 587 166 887 350 524 175 824 -7 937 8 937 1 000 

Kultur- och fritidsnämnden 114 518 18 468 115 218 18 978 -700 510 -190 

Socialnämnden 335 813 57 613 348 700 56 500 -12 887 -1 113 -14 000 

Ekonomiskt bistånd 24 900 500 25 700 500 -800 0 -800 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 78 236 6 136 78 574 5 652 -338 -484 -822 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 65 473 65 473 65 473 65 473 0 0 0 

Avfallsverksamhet 34 938 34 938 34 938 34 938 0 0 0 

Tekniska nämnden 178 647 106 547 178 985 106 063 -338 -484 -822 

Utbildningsnämnden 1 507 600 704 800 1 499 200 703 800 8 400 -1 000 7 400 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 383 639 133 526 387 005 143 592 -3 367 10 066 6 700 

Nämnder 3 152 956 1 286 714 3 192 956 1 447 265 -39 999 
160 55

1 
120 55

1 

Internränta  10 500  14 500  4 000 4 000 

Semesterlöneskuld m.m   3 000  -3 000 0 -3 000 

Pensions -kostnader 27 300  27 300  0  0 

Oförutsedda kostnader 19 900  19 900  0  0 

Kommungemensam 47 200 10 500 50 200 14 500 -3 000 4 000 1 000 

Driftredovisning kommunen 3 200 156 1 297 214 3 243 156 1 461 765 -42 999 
164 55

1 
121 55

1 

Skatteintäkter och bidrag, 
netto  1 920 137  1 975 157  55 020 55 020 

Finansnetto 5 200 7 176 10 583 15 568 -5 383 8 392 3 009 

Finansiering 5 200 1 927 313 10 583 1 990 725 -5 383 63 412 58 029 

Totalt 3 205 356 3 224 527 3 253 739 3 452 490 -48 382 
227 96

3 
179 58

0 
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(tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

Resultat  19 170  198 751   
179 58

0 

Social investeringsfond 14 111  13 311     

Resultat enligt 
resultaträkningen  5 059  185 440   

180 38
0 

  

2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2021 

Prog-
nos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram KS oförutsett 1 200 0 0 1 200 1 200 

Internleasing datorer till verksamheterna 0 0 2 527 0 -2 527 

Bredbandsutbyggnad 1 000 160 500 840 340 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 3 000 3 000 0 

Investeringsram KLK 1 500 0 1 004 1 500 496 

Ökad digitalisering 5 113 0 2 500 5 113 2 613 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 4 307 2 086 2 086 0 

Restaurering Lejondalssjön 8 000 9 527 2 540 0 -2 540 

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Våtmark Lejondalssjön 0 110 22 0 -22 

Våtmark Örnässjön 0 62 35 0 -35 

Utveckling Björknäs Camping 4 000 2 937 253 2 500 2 247 

Markförvärv Aspvik 787 0 787 787 0 

Omdaning Bro 6 300 0 1 900 6 300 4 400 

Upplands-Bro Härnevi 25:1 0 0 7 213 0 -7 213 

Upplands-Bro Härnevi 1:46 0 0 9 040 0 -9 040 

Upplands-Bro Ekhammar 4:206 0 0 7 000 0 -7 000 

Upplands-Bro Ekhammar 7:12 0 0 3 000 0 -3 000 

Upplands-Bro Ekhammar 7:28 0 0 2 000 0 -2 000 

Kommunstyrelsen 39 683 17 103 45 407 24 326 -21 081 

Digitalisering e-tjänster 1 116  480 1 116 636 

Bygg- och miljönämnden 1 116 0 480 1 116 636 

Gymnasieverksamhet 4 336 0 4 336 4 336 0 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4 336 0 4 336 4 336 0 

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön 15 500 11 981 3 519 3 519 0 

Upprustning Kvistaberg 4 767 3 244 1 523 1 523 0 

Renovering av Ridhuset 3 500 0 3 500 3 500 0 

Inventarier bibliotek 300 0 300 300 0 

Inventarier på fritidsgårdar 150 0 150 150 0 

Underhåll fastigheter fritid 2 429,53 0 2 430 2 430 0 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2021 

Prog-
nos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Underhåll fastigheter kultur 2 146 0 1 946 1 946 0 

Konstgräs bro IP0 5 000 55 3 250 4 945 1 695 

UTV - fordon IP 250 0 224 250 26 

Utveckling Stjärnparken 800 0 800 800 0 

Solceller Kungsängens IP 4 200 0 4 200 4 200 0 

Solceller Bro IP 4 200 0  4 200 4 200 

Renovering simhallen 0 0 1 200 0 -1 200 

Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP 1 300 0 200 1 300 1 100 

Motionsspår 3 500 0 3 500 3 500 0 

Konst 150 0 0 150 150 

Omdaning-Bro 200 0 0 200 200 

Digitaliseringsmedel Konstgräsrobot 375 0 375 375 0 

Kultur- och fritidsnämnden 48 768 15 281 27 116 33 287 6 171 

Vuxen 550 0 200 550 350 

Funktionsnedsättning 450 0 50 450 400 

Socialpsykiatri 50 0 450 50 -400 

Socialnämnden 1 050 0 700 1 050 350 

Gatubelysning 4 000 2 055 1 152 1 152 0 

Beläggningsunderhåll 8 985 2 952 5 266 5 266 0 

Lekplatser 4 261 3 298 3 700 3 700 0 

Bullerdämpande åtgärder 4 180 878 3 826 3 826 0 

Trafik och tillgänglighetsprogram 15 476 8 653 16 265 16 265 0 

Parkeringspaket Kungsängen 877 2 293 0 800 800 

Trygghetsskapande åtgärder 3 845 3 050 3 200 3 241 41 

Investering upplag 500 0 330 330 0 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängens C lekyta 616 84 616 616 0 

Gång och cykelramp 750 0 750 750 0 

Brorenovering 5 000 0 100 5 000 4 900 

Båtramp Björknäs 200 0 200 200 0 

Fordon (Mät) 800 0 800 800 0 

Mätutrustning 500 0 500 500 0 

Drönare 200 0 200 200 0 

Automatisering manuella processer 300 0 300 300 0 

Trivselbelysning (Omdaning Bro) 1 000 152 1 000 1 000 0 

Hastighetsdämpande åtgärder (Omdaning Bro) 3 000 0 3 000 3 000 0 

Markutrustning (Omdaning Bro) 2 035 0 2 035 2 035 0 

Permaodling (Omdaning Bro) 300 0 300 300 0 

Skyltning (Omdaning Bro) 500 0 500 500 0 

Utemiljö (Omdaning Bro) 1 000 0 1 000 1 000 0 

Tekniska nämnden skattefinansierat 59 825 23 415 45 040 52 281 7 241 

Containrar kretsloppscentraler 765 0 765 765 0 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2021 

Prog-
nos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Summa Avfall 765 0 765 765 0 

Diverse maskiner 1 141 50 500 500 0 

Pumpstationer 10 817 774 4 000 11 962 7 962 

Tillskottsvatten 13 407 182 7 000 52 318 45 318 

LPS pumpar 6 097 112 1 500 6 388 4 888 

Åtgärder spillvattenledning 149 503 4 184 12 403 135 588 123 185 

UBS-ledning (Sigtunaledning) 29 030 2 753 0 17 109 17 109 

Vattenkiosker 1 193 0 600 1 089 489 

Dagvatten 22 832 1 522 5 000 26 740 21 740 

Nya ledningar ospec ledningsrenovering & servis 
ofördelat 22 402 2 406 25 000 26 460 1 460 

Utökat VA verksamhetsområde 52 922 14 3 000 33 999 30 999 

Ådö utbyggnad 43 172 16 424 18 000 21 772 3 772 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 45 0 17 889 17 889 

Nya fordon 5 110 0 700 4 749 4 049 

Parken Gröna dalen 12 500 848 0 10 182 10 182 

Norrvatten ledningsflytt 10 000 2 003 67 3 478 3 411 

Tjusta 2 905 6 216 24 000 55 484 31 484 

Upplagsplats 3 500 0 500 3 500 3 000 

Anläggningsavgifter 0 -13 378  0 0 

Nya ledningsrätter 0 143  0 0 

Summa VA 396 531 24 298 102 270 429 207 326 937 

Summa Tekniskanämnden 457 121 47 713 148 075 482 253 334 178 

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 2 500 0 2 500 2 500 0 

Larm och säkerhet 2 065 0 2 065 2 065 0 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 000 1 000 0 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 500 0 500 500 0 

Summa Utbildningsnämnden 6 065 0 6 065 6 065 0 

Vård- och omsorgsboende 600 0 600 600 0 

Förebyggande enheten 100 0 100 100 0 

Hemtjänst 100 0 100 100 0 

Äldre- och omsorgsnämnden 800 0 800 800 0 

      

Summa Investeringsredovisning totalt   232 979 553 233 320 254 

  



24 Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut - KS 22/0011-1 Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2022 Upplands Bro kommun

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2022 24(42) 

3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Resultaträkning 

Tkr Not 
Utfall 

202208 
Utfall 

202108 
Budget 
202212 

Prognos 
202212 

Verksamhetens intäkter 3 378 862 322 421 400 517 557 569 

Verksamhetens kostnader 4 -1 474 580 -1 376 548 -2 243 445 -2 283 449 

Avskrivningar 5 -48 701 -45 206 -74 198 -74 022 

Verksamhetens nettokostnader  -1 144 419 -1 099 333 -1 917 125 -1 799 902 

Skatteintäkter 6 956 637 899 793 1 379 056 1 434 956 

Generella statsbidrag och utjämning 7 360 164 312 282 541 081 540 201 

Verksamhetens resultat  172 382 112 742 3 012 175 255 

Finansiella intäkter 8 6 358 5 254 7 256 15 568 

Finansiella kostnader 9 -5 599 -3 191 -5 210 -5 383 

Resultat efter finansiella poster  173 141 114 806 5 059 185 440 

Extraordinära poster 10     

Årets resultat inklusive social investeringsfond  173 141 114 806 5 059 185 440 

Medel från social investeringsfond  9 224 6 505 14 111 13 311 

      

Årets resultat exklusive social investeringsfond  182 365 121 311 19 170 198 751 

  

3.2 Balansräkning 
Tkr Not 202208 202112 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 11 8 000 6 472 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 2 033 672 1 865 218 

Maskiner och inventarier 13 87 007 93 869 

Finansiella anläggningstillgångar 14 37 682 36 124 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 166 360 2 001 684 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Exploateringsfastigheter, förråd 15 20 546 20 546 

Fordringar 16 254 321 250 953 

Kassa och bank 17 126 869 128 787 

Summa omsättningstillgångar  401 736 400 285 

    

Summa tillgångar  2 568 097 2 401 969 
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Tkr Not 202208 202112 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 18   

Årets resultat  173 141 128 727 

Resultatutjämningsreserv  107 088 107 088 

Social investeringsfond  30 429 39 652 

Övrigt eget kapital  1 104 636 966 686 

Summa eget kapital  1 415 294 1 242 153 

Avsättningar 19   

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser  263 039 247 736 

Övriga avsättningar    

Skulder    

Långfristiga skulder 20 569 195 528 842 

Kortfristiga skulder 21 320 569 383 239 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 568 097 2 401 969 

  

  

  

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Not 202208 202112 

Panter och därmed jämförliga säkerheter 22 1 956 980 1 946 916 

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 23 443 941 453 056 

  

3.3 Kassaflödesanalys 

Tkr 
Not 
24 202208 202108 202112 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

     

Årets resultat  173 142 114 806 128 727 

Justering för av- och nedskrivningar  48 701 45 206 68 699 

Justering förändring avsättn pensioner o övriga avsättn  15 303 29 108 31 267 

Upplösning långfristig skuld förutbetalda exploateringsintäkter    -2 944 

Justering netto reavinster/förluster  -51 13 960 

Justering bokning f inansiell leasing, leasingkostnader och ränta  -288  -97 

Byte av mark och gåvor  -33 828   

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  202 978 189 133 226 612 

     

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter som regleras över 
f lera år  37 419 7 095 32 206 

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   1 870 1 870 

Justering för ej likviditetspåverkande poster    -22 413 
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Tkr 
Not 
24 202208 202108 202112 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  -3 369 98 399 27 848 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -62 670 -150 810 -69 355 

Justering bokning förändring f inansiell leasing kortfristig del  -535  -202 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  173 824 145 688 196 566 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -5 132 -3 436 -595 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -206 688 -195 985 -334 721 

Försäljning av materiella anläggningstillångar   241 241 

Justering bokning f inansiell leasing förändring inventarier  3 758  1 049 

Investering i f inansiella anläggningstillgångar  -1 558   

Försäljning av f inansiella anläggningstillgångar  51 145 146 

Byte av mark och gåvor  33 828   

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -175 741 -199 035 -333 880 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Ökning/minskning långfristiga skulder     

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)   70 856 220 000 

Ökning/Minskning långsiktiga fordringar   145 150 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   71 001 220 150 

     

Årets kassaflöde  -1 918 17 653 82 836 

Likvida medel vid årets början  128 787 45 952 45 952 

Likvida medel vid årets slut  126 869 63 605 128 787 

  



24 Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut - KS 22/0011-1 Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2022 Upplands Bro kommun

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2022 27(42) 

4 Noter 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). I detta bokslut redovisas leasingkostnader avseende lös egendom i enlighet med 
RKR R 5. Kommunen arbetar med att få fram eventuell redovisning av finansiell 
leasing avseende fast egendom och hoppas redovisa detta vid årsbokslutet. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 
sammantaget överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa 
förekommit under året. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos 

Övriga intäkter 

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 
form av mark, konst, vägkropp och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt. 

Anläggningstyp och komponenter Livslängd 

Mark Obegränsad livslängd 

VA-anläggningar  

Ledning 70 år 

Pumpstation 25 år 

Övrigt 10 -30 år 
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Anläggningstyp och komponenter Livslängd 

Gata  

Vägkropp Obegränsad livslängd 

Beläggning 15 år 

Byggnad  

Stomme 60 år 

Tak 30 år 

Fasad/Fönster/dörrar 30 år 

Installationer 20 år 

Invändigt bygg 10 år 

Övrigt  

Konst Obegränsad livslängd 

Maskiner och inventarier 3 -10 år 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. 
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om 
avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. 
Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att 
det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 
tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (24 150 kr) och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida 
ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas 
minst ett halvt prisbasbelopp. Rättigheter utan begränsad nyttjandeperiod som t.ex. 
ledningsrätter tas upp som immateriell tillgång oavsett beloppsgräns. Immateriella 
anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och 
eventuell nedskrivning. Förvärvade IT licenser skrivs av linjärt under avtalstiden som är 
3 år. 
 
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning 
och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar 
som är utsatta för värdeminskning. Materiella anläggningstillgångar som har betydande 
komponenter med ett anskaffningsvärde på minst 1 000 000 kr, med väsentlig skillnad i 
nyttjandeperiod skrivs av separat. 



24 Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut - KS 22/0011-1 Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2022 Upplands Bro kommun

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2022 29(42) 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som 
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 
kommer att leda till utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket 
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning i kommunen. Reservering och uttag från resultatutjämningsreserven 
specificeras i balanskravsutredningen. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med 
riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2020 har totalt 77 mnkr 
reserverats inom det egna kapitalet till fonden. 

T.o.m 202208 har 46,6 mnkr tagits ut från fonden. 

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

  202108 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Insättning till social 
investeringsfond   

30 0
00  

15 0
00 

12 0
00 

10 0
00   

10 0
00 

Uttag från sociala 
investeringsfonden -9 223 

-8 
030 

-12 
206 

-8 
054 

-1 
352 

-3 
026 

-2 
637 

-2 
043   

Ackumulerad social 
investeringsfond 30 429 

39 
652 

47   
682 

29   
888 

37   
941 

24   
294 

15   
320 

7     
957 

10   
000 

10   
000 

  

4.2 Noter till resultaträkningen 
Noter 202208 202108 202112 

    

Not 3 Verksamhetens intäkter    

Försäljningsintäkter 1 772 8 360 30 201 

Taxor och avgifter 124 487 126 529 186 637 

Hyror och Arrenden 17 066 16 571 24 351 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 123 392 118 763 178 289 

Bidrag/gåvor från privata aktörer 33 994  285 

EU-bidrag 3 280 403 723 

Övriga bidrag 1 018 1 492 1 525 
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Noter 202208 202108 202112 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 37 295 35 508 58 796 

Intäkter från exploateringsverksamhet 35 272 14 433 28 950 

Försäljning tomträtter 1 285 362 362 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar    

Jämförelsestörande poster     

I Exploateringsintäkter ingår försäljning exploateringsmark och 
exploateringsbidrag 35 272 14 433 28 950 

I övriga bidrag ingår erhållna allmänna anläggningar 33 828   

I bidrag och kostnadsersättningar från staten ingår ersättning 
för Covid-19 kostnader   17 057 

I taxor och avgifter ingår gatukostnadsersättning 14 196 27 028 35 426 

I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet    

Summa verksamhetens intäkter 378 861 322 421 510 120 

    

Not 4 Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -697 155 -664 063 -1 039 141 

Pensionskostnader -67 976 -82 451 -111 083 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -1 799 -624 -1 133 

Bränsle energi och vatten -23 529 -22 394 -34 581 

Köp av huvudverksamhet -370 739 -321 682 -496 027 

Lokal- och markhyror -94 271 -95 236 -142 649 

Övriga tjänster -142 795 -116 852 -206 695 

Lämnade bidrag -36 455 -39 501 -58 894 

Realisationsförluster och utrangeringar  -158 -1 106 

Övriga verksamhetskostnader -39 862 -33 587 -66 526 

Jämförelsestörande poster     

I verksamhetens pensionskostnader ingår förändrade 
livslängdsantagande i RIPS (pensionsskuldsberäkningen)   -10 971 

I verksamhetens kostnader ingår kostnader avseende Covid-
19   -25 867 

Summa verksamhetens kostnader -1 474 580 -1 376 548 -2 157 836 

    

Not 5 Avskrivningar    

Avskrivning immateriella tillgångar -3 604 -3 366 -5 031 

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -30 535 -26 316 -40 598 

Avskrivning maskiner/inventarier -14 274 -15 486 -22 973 

Avskrivning på leasade inventarier -288 -38 -97 

Summa avskrivningar -48 701 -45 206 -68 699 

    

Not 6 Skatteintäkter    

Allmän kommunalskatt 928 054 880 889 1 321 333 

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 7 203 3 755 4 745 

Skatteavräkning innevarande år, prognos 21 380 15 149 34 401 

Summa skatteintäkter 956 637 899 793 1 360 479 
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Noter 202208 202108 202112 

Slutavräkningsdifferensen för  2021 visar en positiv korrigeringspost med 359 kr per invånare den 1.11 2020 och den 
preliminära slutavräkningen för 2022 visar en positiv avräkning med 1 038 kr per invånare den 1.11 2021 enligt 
SKR:s prognos (cirkulär 22:28). Jämfört med prognos i april är det en förbätting med 160 kr respektiva 479 kr per 
invånare. 

    

Not 7 Statsbidrag och utjämning    

Inkomstutjämningsbidrag 199 526 170 650 255 975 

Införandebidrag    

Regleringsbidrag 56 858 59 654 89 481 

Kostnadsutjämningsbidrag 80 309 63 344 95 016 

Kommunal fastighetsavgift 34 175 32 406 48 362 

Generella bidrag från staten 1 539  13 031 

Regleringsavgift    

Avgift till LSS-utjämning -12 244 -13 772 -20 657 

Summa statsbidrag och utjämning 360 164 312 281 481 208 

    

    

Not 8 Finansiella intäkter    

Ränta på likvida medel 656 456 456 

Ränta kravverksamhet 254 247 358 

Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB    

Ränta utlämnade lån  1 0 

Utdelning Kommuninvest AB 1 195 245 245 

Borgensavgift Koncernföretag 4 151 4 151 6 226 

Realiserad vinst Vårljus 51 146 146 

Övriga f inansiella intäkter 51 9 91 

Summa finansiella intäkter 6 358 5 254 7 520 

    

Not 9 Finansiella kostnader    

Ränta upptagna lån -726 -74 -112 

Ränta på leasingskuld -14 -3  

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -4 664 -2 918 -3 669 

Övriga f inansiella kostnader -195 -196 -284 

Summa finansiella kostnader -5 599 -3 191 -4 065 

    

Not 10 Extraordinära poster     

Inga extraordinära poster under 2021 och per 202208    
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4.3 Noter till balansräkningen 
Noter 202208 202112 

   

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar   

   

Ingående Anskaffningsvärde 25 986 48 448 

Inköp 1 904 595 

Försäljningar   

Utrangeringar  -26 082 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 228 3 025 

Utgående anskaffningsvärde 31 118 25 986 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -19 514 -40 564 

Försäljningar   

Utrangeringar  26 081 

Överföringar   

Årets avskrivningar -3 604 -5 031 

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 118 -19 514 

   

Utgående redovisat värde 8 000 6 472 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 3 år 3 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar    

   

Ingående Anskaffningsvärde 1 783 512 1 548 647 

Inköp 11 954 15 251 

Försäljningar   

Utrangeringar  -2 701 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 126 079 222 315 

Utgående anskaffningsvärde 1 921 546 1 783 512 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -392 497 -354 232 

Försäljningar   

Utrangeringar  2 333 

Överföringar   

Årets avskrivningar -30 535 -40 598 

Utgående ackumulerade avskrivningar -423 032 -392 497 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar   

Försäljningar   

Utrangeringar   

Årets nedskrivningar/återföringar   

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 
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Noter 202208 202112 

   

Pågående arbeten till- och ombyggnad   

Redovisat värde vid årets början 474 204 387 690 

Årets investeringar 190 708 292 779 

Överföring från pågående arbeten -129 754 -206 265 

Redovisat värde vid årets slut 535 159 474 204 

   

Utgående redovisat värde 2 033 672 1 865 218 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 36 år 28 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 13 Maskiner och inventarier   

   

Ingående Anskaffningsvärde 262 284 266 057 

Inköp 7 254 26 691 

Försäljningar  -500 

Utrangeringar  -36 247 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 446 6 283 

Utgående anskaffningsvärde 269 984 262 284 

   

Ingående avskrivningar -168 415 -181 114 

Försäljningar  220 

Utrangeringar  35 549 

Överföringar   

Årets avskrivningar -14 562 -23 070 

Utgående ackumulerade avskrivningar -182 977 -168 415 

   

Utgående redovisat värde 87 007 93 869 

Därav f inansiell leasing 4 422  

Genomsnittlig nyttjandeperiod 7 år 5 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

   

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier och andelar   

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000 

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068 

Inera AB 43 43 

Kommuninvest ekonomisk förening 13 177 11 619 

Summa Aktier och andelar  32 287 30 729 

Långfrisig utlåning   

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 
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Noter 202208 202112 

Källskolan 1 281 1 281 

Montesoriskolan Pärlan 175 175 

Summa Långfristig utlåning 1 890 1 890 

Bostadsrätter 3 505 3 505 

Summa finansiella anläggningstillgångar  37 682 36 124 

   

Not 15 Exploateringsfastigheter   

Tomtmark för försäljning 20 408 20 408 

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 138 138 

Summa exploateringsfastigheter 20 546 20 546 

   

Not 16 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 35 322 66 446 

Statsbidragsfordringar 2 183 2 807 

Skattefordringar 14 920 35 884 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 157 538 112 715 

Övriga kortfristiga fordringar 44 358 33 102 

Summa kortfristiga fordringar 254 321 250 953 

   

Not 17 Kassa och Bank    

Kassa 6 8 

Postgiro 3 9 

Bank 126 861 128 770 

Summa Kassa och Bank 126 869 128 787 

Kommunen har tillsammans med koncernbolagen en gemensam 
checkräkningskredit  50 mnkr. Krediten är för närvarande outnyttjad.   

   

Not 18 Eget Kapital   

Ingående balans Eget Kapital 1 095 413 958 656 

Uttag Social investeringsfond 9 224 8 030 

Reservering Social investeringsfond   

Reservering (RUR)   

Eget kapital 1 104 637 966 686 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 107 088 107 088 

IB Social investeringsfond 39 652 47 682 

Uttag Social investeringsfond -9 224 -8 030 

Reservering Social investeringsfond   

Social investeringsfond 30 428 39 652 

Årets resultat 173 141 128 727 

Summa Eget Kapital 1 415 294 1 242 153 

   

Not 19 Avsättningar   

Särskild avtalspension 1 080 1 324 
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Noter 202208 202112 

PA/KL och övrig pension 210 604 198 045 

Summa pensioner 211 684 199 369 

Löneskatt 51 355 48 367 

Summa avsatt till pensioner 263 039 247 736 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i 
verksamheten   

   

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar   

Avsättning pensioner (Not 19) 263 039 247 736 

Pensionsavgift individuell del (Not 21) 32 956 41 749 

Pensionsförpliktelser (Not 23) 443 941 453 056 

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 739 936 742 540 

   

Not 20 Långfristiga skulder    

Kommuninvest 290 000 290 000 

Långfristig leasingskuld 3 685 750 

Summa lån kreditgivare 293 685 290 750 

Förutbetalda intäkter som regleras över f lera år:   

Anslutningsavgifter VA 250 721 220 909 

Offentliga investeringsbidrag 24 789 17 183 

Summa förutbetalda intäkter 275 511 238 092 

Summa långfristiga skulder 569 195 528 842 

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under 
samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.   

   

Not 21 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 36 540 125 697 

Moms 4 561 6 328 

Personalens skatter, avgifter 37 839 36 771 

Semester, övertidsskuld m.m 34 934 65 637 

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 32 956 41 749 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 29 007 16 302 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 94 822 58 808 

Balanserat resultat VA  -10 957 

Balanserat resultat renhållningen  2 167 

Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut 25 000 25 000 

Kortfristig del av leasingskuld 737  

Negativ avräkning skatteintäkter   

Övrigt 24 172 15 737 

Summa Kortfristiga skulder 320 569 383 239 

   

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter   

Kungsängens Tennisklubb 490 490 
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Noter 202208 202112 

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 

Brf i HSB 17 938 17 938 

AB Upplands-Brohus 925 900 925 900 

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 832 000 832 000 

Österhöjdens Garage AB 21 000 21 000 

Brandkåren Attunda 32 202 22 137 

Summa 1 956 980 1 946 916 

   

Not 23 Pensionsförpliktelser   

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 357 268 364 603 

Löneskatt 86 673 88 453 

Summa 443 941 453 056 

  

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 294 kommuner och regioner som per 2022-06-30 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 förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk 
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-bro kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala 
tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Upplands-bros andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 2 551 811 841 kronor (0,435 %)och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 2 543 499 428 kronor (0,441 %). 

4.4 Leasing 
Leasingavgifter (tkr)    

lös egendom 202 208 202 112 202 108 

Operationell leasing    

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:    

Inom 1 år 4 261 2 241 2 089 

Senare än 1 år men inom 5 år 2 572 1 711 1 871 

Senare än 5 år 0 0 0 

 6 833 3 952 3 960 

    

Leasing    

lös egendom 202 208 202 112 202 108 
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Leasingavgifter (tkr)    

Finansiell leasing    

    

Totala minimileaseavgifter 4 554 976 1 039 

Framtida f inansiella kostnader -132 -24 -29 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 4 422 952 1 011 

    

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt 
följande:    

Inom 1 år 737 202 155 

Senare än 1 år men inom 5 år 3 685 750 856 

Senare än 5 år 0 0 0 

 4 422 952 1 011 

  

4.5 Kassaflödesanalysens noter 
Not 24 Kassaflödesanalysen 

Årets kassaflöde visar en minskning av likvida medel med 1,9 mnkr. Likvida medlen är 
vid periodens början 128,8 mnkr och vid periodens slut 126,9. 

Den löpande verksamheten har genererat ett positivt kassaflöde med 173,8 mnkr medan 
investeringsverksamheten har ett negativt kassaflöde med 175,7 mnkr. 

Inga nya lån har upptagits under de 8 första månaderna 
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5 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna 

(tkr) Budget 202208 Redovisat 202208 Budgetavvikelse 202208 
Avvikelse 

202108 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto Netto 

Revision 813  432  381 0 381 530 

Kommunledn. -
kontoret 138 669 39 427 131 979 40 120 6 690 693 7 383 2 761 

Samhällsbyggn
ads-kontoret 
(ks) 22 373 16 990 43 640 90 591 -21 267 73 601 52 334 29 779 

Försäljning 
tomträtter  733  1 286 0 553 553 46 

Kommunstyrel
sen 161 042 57 149 175 619 131 996 -14 576 74 847 60 271 32 586 

Bygg- och 
miljönämnden 12 761 9 507 13 301 9 546 -540 38 -501 -387 

Gymnasieskola 190 919 100 447 188 974 101 199 1 945 752 2 697 4 193 

Gymnasiesärsk
ola 8 200 89 9 161 148 -961 59 -902 887 

Vuxenutbildning
en 25 027 10 722 27 994 18 979 -2 966 8 257 5 290 -352 

Gymnasie- 
och 
vuxenutbildnin
gsnämnden 224 146 111 258 226 128 120 326 -1 982 9 067 7 085 4 728 

Kultur- och 
fritidsnämnde
n 74 267 12 240 72 719 12 764 1 548 524 2 073 3 197 

Socialnämnde
n 222 936 38 409 223 997 36 054 -1 061 -2 354 -3 415 -5 308 

Ekonomiskt 
bistånd 16 600 333 17 182 637 -582 304 -279 859 

Tekniska 
nämnden, 
skattefinansiera
t 51 375 4 091 48 448 4 821 2 927 730 3 657 3 304 

Vatten- och 
avloppsverksa
mhet 42 925 46 022 44 894 32 967 -1 969 -13 055 -15 024 -12 245 

Avfallsverksam
het 23 783 23 566 19 896 23 865 3 887 299 4 186 722 

Tekniska 
nämnden 118 082 73 679 113 238 61 653 4 845 -12 026 -7 182 -8 219 

Utbildningsnä
mnden 984 047 469 867 998 606 498 516 -14 558 28 649 14 091 22 711 

Äldre- och 
omsorgsnämn
den 254 247 89 017 256 892 98 334 -2 644 9 317 6 672 7 718 

Nämnder 2 068 942 861 460 2 098 112 969 825 -29 170 
108 36

5 79 196 58 415 

Internränta  7 000  9 534  2 534 2 534 2 545 

Semesterlöne-
skuld m.m   5 084  -5 084 0 -5 084 -8 356 
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(tkr) Budget 202208 Redovisat 202208 Budgetavvikelse 202208 
Avvikelse 

202108 

Personalkostna
der (pensioner, 
försäkringar 
m.m) 17 745  10 900  6 845  6 845 -15 464 

Oförutsedda 
kostnader 13 267    13 267  13 267  

Övriga 
kostnader   1 835 1 255 -1 835 1 255 -580 13 333 

Kommun-
gemensam 31 012 7 000 17 820 10 789 13 192 3 789 16 981 -7 941 

Driftredovisnin
g kommunen 2 099 954 868 460 2 115 932 980 615 -15 978 

112 15
5 96 177 50 474 

Skatteintäkter 
och bidrag, 
netto  1 280 063  1 316 802  36 739 36 739 34 625 

Finansnetto 3 467 5 034 5 427 6 308 -1 960 1 274 -686 362 

Finansiering 3 467 1 285 097 5 427 1 323 109 -1 960 38 012 36 052 34 987 

Totalt 2 103 421 2 153 557 2 121 359 2 303 724 -17 938 
150 16

7 
132 22

9 85 461 

Resultat  50 136  182 365   
132 22

9 85 461 

Social 
investerings-
fond 14 111  9 224      

Resultat enligt 
resultat-
räkningen  36 025  173 141     
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6 Investeringsredovisning 

  
Total 

budget 

Förbru-
kat tom 

2021 

Redo-
visat 

202208 
Budget 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram KS oförutsett 1 200 0 0 1 200 1 200 

Internleasing datorer till verksamheterna 0 0 1 127 0 -1 127 

Bredbandsutbyggnad 1 000 160 0 840 840 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 1 342 3 000 1 658 

Investeringsram KLK 1 500 0 1 004 1 500 496 

Ökad digitalisering 5 113 0 663 5 113 4 450 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 4 307 1 438 2 086 648 

Restaurering Lejondalssjön 8 000 9 527 2 540 0 -2 540 

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Våtmark Lejondalssjön 0 110 22 0 -22 

Våtmark Örnässjön 0 62 35 0 -35 

Utveckling Björknäs Camping 4 000 2 937 253 2 500 2 247 

Markförvärv Aspvik 787 0 787 787 0 

Omdaning Bro 6 300 0 182 6 300 6 118 

Upplands-Bro Härnevi 25:1 0 0 7 213 0 -7 213 

Exploateringsprojekt   86 279  -86 279 

Kommunstyrelsen 39 683 17 103 102 885 24 326 -78 559 

Digitalisering e-tjänster 1 116  305 1 116 811 

Bygg- och miljönämnden 1 116 0 305 1 116 811 

Gymnasieverksamhet 4 336 0  4 336 4 336 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4 336 0 0 4 336 4 336 

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön 15 500 
11 980,9

0 2 305,70 3 519,10 1 213,40 

Upprustning Kvistaberg 4 767 3 244,30 22,7 1 522,70 1 500,00 

Renovering av Ridhuset 3 500 0 718,8 3 500 2 781,20 

Inventarier bibliotek 300 0 0 300 300 

Inventarier på fritidsgårdar 150 0 0 150 150 

Underhåll fastigheter fritid 2 429,53 0 1 038 2 429,53 1 391,53 

Underhåll fastigheter kultur 2 146 0 132,3 1 946 1 813,70 

Konstgräs bro IP0 5 000 55,4 3 086,60 4 944,60 1 858,00 

UTV - fordon IP 250 0 224 250 26 

Utveckling Stjärnparken 800 0 613,2 800 186,8 

Solceller Kungsängens IP 4 200 0 131,3 4 200 4 068,70 

Solceller Bro IP 4 200 0 32 4 200 4 168 

Renovering simhallen 0 0 70,5 0 -70,5 

Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP 1 300 0 0 1 300 1 300 

Motionsspår 3 500 0 710,7 3 500 2 789,30 

Konst 150 0 0 150 150 

Omdaning-Bro 200 0 0 200 200 

Digitaliseringsmedel Konstgräsrobot 375 0 0 375 375 
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Total 

budget 

Förbru-
kat tom 

2021 

Redo-
visat 

202208 
Budget 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Kultur- och fritidsnämnden 48 768 15 281 9 086 33 287 24 201 

Vuxen 550 0  550 550 

Funktionsnedsättning 450 0  450 450 

Socialpsykiatri 50 0  50 50 

Socialnämnden 1 050 0 0 1 050 1 050 

Gatubelysning 4 000 2 055 390 1 152 762 

Beläggningsunderhåll 8 985 2 952 2 116 5 266 3 150 

Lekplatser 4 261 3 298 2 718 3 700 982 

Bullerdämpande åtgärder 4 180 878 105 3 826 3 721 

Trafik och tillgänglighetsprogram 15 476 8 653 4 851 16 265 11 414 

Trafik och tillgänglighetsprojekt statliga bidrag) 11 873 19 818 -6 122 0 6 122 

Parkeringspaket Kungsängen 877 2 293 0 800 800 

Trygghetsskapande åtgärder 3 845 3 050 216 3 241 3 025 

Investering upplag 500 0 0 330 330 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängens C lekyta 616 84 573 616 43 

Gång och cykelramp 750 0 651 750 99 

Brorenovering 5 000 0 28 5 000 4 972 

Båtramp Björknäs 200 0 0 200 200 

Fordon (Mät) 800 0 0 800 800 

Mätutrustning 500 0 0 500 500 

Drönare 200 0 0 200 200 

Automatisering manuella processer 300 0 0 300 300 

Trivselbelysning (Omdaning Bro) 1 000 152 0 1 000 1 000 

Hastighetsdämpande åtgärder (Omdaning Bro) 3 000 0 0 3 000 3 000 

Markutrustning (Omdaning Bro) 2 035 0 0 2 035 2 035 

Permaodling (Omdaning Bro) 300 0 0 300 300 

Skyltning (Omdaning Bro) 500 0 0 500 500 

Utemiljö (Omdaning Bro) 1 000 0 0 1 000 1 000 

Tekniska nämnden skattefinansierat 71 698 43 233 5 526 52 281 46 755 

Containrar kretsloppscentraler 765 0 0 765 765 

Summa Avfall 765 0 0 765 765 

Diverse maskiner 1 141 50 181 500 319 

Pumpstationer 10 817 774 208 11 962 11 754 

Tillskottsvatten 13 407 182 0 52 318 52 318 

LPS pumpar 6 097 112 472 6 388 5 916 

Åtgärder spillvattenledning 149 503 4 184 9 403 135 588 126 185 

UBS-ledning (Sigtunaledning) 29 030 2 753 0 17 109 17 109 

Vattenkiosker 1 193 0 602 1 089 487 

Dagvatten 22 832 1 522 0 26 740 26 740 

Nya ledningar ospec ledningsrenovering & servis 
ofördelat 22 402 2 406 14 806 26 460 11 654 
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Total 

budget 

Förbru-
kat tom 

2021 

Redo-
visat 

202208 
Budget 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Utökat VA verksamhetsområde 52 922 14 0 33 999 33 999 

Ådö utbyggnad 43 172 16 424 17 438 21 772 4 334 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 45 0 17 889 17 889 

Nya fordon 5 110 0 693 4 749 4 056 

Parken Gröna dalen 12 500 848 0 10 182 10 182 

Norrvatten ledningsflytt 10 000 2 003 67 3 478 3 411 

Tjusta 2 905 6 216 16 373 55 484 39 111 

Upplagsplats 3 500 0 42 3 500 3 458 

Anläggningsavgifter 0 -13 378 -29 782 0 29 782 

Nya ledningsrätter 0 143 76 0 -76 

Exploateringsprojekt   17 227,6  
-17 

227,6 

Summa VA 396 531 24 298 47 807 429 207 381 400 

Summa Tekniskanämnden 468 994 67 531 53 333 482 253 428 920 

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 2 500 0 50 2 500 2 450 

Larm och säkerhet 2 065 0 746 2 065 1 319 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 0 1 000 1 000 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 500 0 0 500 500 

Summa Utbildningsnämnden 6 065 0 796 6 065 5 269 

Vård- och omsorgsboende 600 0 4 600 596 

Förebyggande enheten 100 0  100 100 

Hemtjänst 100 0  100 100 

Äldre- och omsorgsnämnden 800 0 4 800 796 

      

Summa Investeringsredovisning totalt   166 407 553 233 386 825 
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1.1 Miljöbokslut 

1.1.1 Ansvarsområde och organisation 

Cheferna inom kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att 
miljöarbetet leds och utvecklas enligt kraven i Svensk Miljöbas och kommunens 
miljömål. Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår 

bland annat kommunens kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. 
Cheferna ansvarar även för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina 

medarbetare, och återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 
Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljöobud från varje kontor samt 
kommunala bostadsbolaget (miljögruppen), som i sin tur leds av miljöstrateg. 

Miljöstrategen utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet och fungerar 
som stöd både till kommunledningsgrupp och miljöombud. Miljöombuden bidrar till ett 

fungerande miljöarbete genom att bland annat bidra till att utforma lokala rutiner, 
fungera som stöd i kontorens mål- och budgetarbete, introducera miljöarbetet och föra 
en dialog om detta vid sitt kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 

Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 
för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. 

Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 
inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 
näringsidkare och föreningar. Upplands-Bro kommun ingår för perioden 2021-2023 i en 

klustersamverkan med Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun med beviljade 
medel från Energimyndigheten. Huvudmannaskapet kommer att fortsätta innehas av 

Sigtuna kommun under 2023. Nytt samarbetsavtal kommer att arbetas fram i början av 
2023 för nästkommande period. 

1.1.2 Kommunens miljöarbete till och med 31/8 

Den nya miljöutredningen blev klar 2021 och har ersatt miljöutredningen från 2016. 

Med den nya miljöutredningen som viktigt underlag togs under våren 2022 en ny Miljö- 
och klimatstrategi fram. Strategin ska vara ett styrande dokument som binder samman 

och pekar ut en riktning för kommunens sammanlagda miljöarbete. Strategin fokuserar 
på tre huvudsakliga miljöaspekter som Upplands-Bro särskilt behöver jobba med: 

klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Dessa fokusområden sammanfattar 
kommunens tidigare utpekade betydande miljöaspekter och utgår från kommunens 
övergripande mål. Miljö- och klimatstrategin är på remiss hos nämnder och bolag till 

och med november. 

Upplands-Bro kommun är en miljödiplomerad kommun sedan 2019 och genomgår i och 

med detta en miljörevision varje år. Det konkreta miljöarbetet sker i verksamheterna 
och samtliga av kommunens verksamheter kallas till revision över en femårsperiod där 
de visar upp sitt miljöarbete och ringar in förbättringsområden. Den årliga revisionen av 

det systematiska miljöarbetet planeras till oktober 2022. 

Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit samordnade 

och bistått i kommunikationsinsatser. Sedan 2021 kan kommunens invånare vända sig 
direkt till en anställd energi- och klimatrådgivare inom klustret. 
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1.1.3 Viktiga händelser under året 

Ny Miljö- och klimatstrategi med kopplad klimatbudget är framtagen, och på remiss 

under hösten. Underlag i form av ett klimatbokslut togs också fram, där det framgår att 
kommunorganisationens samlade klimatsläpp 2021 var ca 12784 ton CO2e och 
kommunens som geografiskt område hade utsläpp på ca 281822 ton CO2e. Bokslutet 

räknar in direkta och indirekta utsläpp från energi, konsumtion och mat. Strategin 
innehåller regionala och nationella miljömål med ett lokalt tillägg om en klimatneutral 

kommunorganisation 2030 som målsättning. Kopplat till strategin finns ett också en 
klimatbudget som visar hur mycket klimatgaser som Upplands-Bro högst kan släppa ut 
till 2045 för att ligga i linje med kommunens, regionens och nationens miljömål, i i 

vilken takt utsläppen bör minska. Arbetet tas vidare in i 2023 för att konkretiseras till 
åtgärder. 

Energi- och klimatrådgivningen har i år gjort eller kommer att göra bland annat: en 
mängd individuella rådgivningssamtal, utskick och kampanjer, skolbesök Tekniska 
museet, Mobilitetsveckan med elbilswebbinarium samt cykelservice i Kungsängen. Nytt 

samarbetsavtal kommer att arbetas fram i början av 2023 för nästkommande period. 

Ny avfallsplan är framtagen och beslutad och ute på samråd till september. Planen 

beräknas antas tidigt 2023. Ansvarig enhet är Avfallsenheten. 

Upphandling av digitalt kemikaliehanteringssystem har genomförts. 

Miljöutbildningen har kommit ut i en ny uppdaterad version under våren 2022. 

Kommunen klättrade i Aktuell Hållbarhets rankning över miljöbästa kommun från plats 
104 till 52. I gruppen Storstäder och storsdagsnära kommuner hamnade vi på plats 21 av 

46 och i gruppen Stockholms Län kom vi på plats 15 av 26. 

Earth Hour-veckan 2022 genomfördes med olika aktiviteter. Bland annat information 
om kommunens cykelåtgärder och tips om solpaneler. 

En stor mängd aktiviteter och åtgärder på området biologisk mångfald och cirkulär 
ekonomi har gjorts genom Samhällsbyggnads detaljplaneprocesser. 

Miljöstipendium gick till kommunekologen Johan Björklind och priset till Årets 
Hållbara Företag gick till Happy Tammsvik. 

Vi deltar fortsatt i det treåriga projektet Fossilfritt 2030 som stöttar kommunen med att 

ställa om till fossilfria transporter. Arbetet med att ställa om fordonsflottan till fossilfritt 
pågår även efter att projektet tar slut i oktober 2022. 

Resvaneundersöknigen CERO har skickats ut till alla med minst 50% anställningsgrad 
och sammanställning av resultat väntas höst 2022. 

Former för fördjupade samarbeten mellan miljöstrateg och strateg för social hållbarhet, 

samt mellan miljöstrateg och upphandlingsenheten är under utveckling. 

Ny miljöstrateg har anställts från och med mitten av maj 2022. 
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1.1 Personalbokslut 

1.1.1 Sammanfattning 

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 
beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje 
och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det 

gemensamma välfärdsarbetet. 

Sedan motsvarande period förra året har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller 

visstidsanställd med månadslön ökat med tio personer, från 1981medarbetare till 1991. 

Det är 1 753 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 
33 personer. De månadsanställda som är visstidsanställda är 238 personer. Vilket är en 

minskning med 23 personer jämfört med motsvarande period förr året. 

Hittills under 2022 har rekryteringsfunktionen arbetat med 38 specialist- och 

chefsrekryteringar. 

Vikariefunktionen arbetar med rekryteringar av timvikarier till våra verksamheter. 
Hittills under året, dvs fram till 31 aug 2022 har vi anställt drygt 125 timvikarier. 

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 

tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 
ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla 
medarbetare. Därför pågår ett omfattande friskfaktorarbete under året. 

1.1.2 Personalstatistik 

Antal månadsanställda medarbetare  

Anställningsform 2022-08 2021-08 2020-08 

Tillsvidareanställda 1 753 1 720 1 712 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 238 261 282 

Totalt 1 991 1 981 1 994 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 

Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform 2022-08 2021-08 2020-08 

Tillsvidareanställda 1 704 1 659 1 655 

Tidsbegr.månadsanställda 214 232 246 

Timanställda 66 67 87 

Totalt 1 984 1 958 1 988 
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Könsfördelning 2022-08, tillsvidareanställda medarbetare  

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 77,4 22,6 

Kommunledningsgruppen 69,2 30,8 

  

1.1.3 Dagens och framtidens kompetens 

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare 

med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet 
utvecklas Upplands-Bro. Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på 

arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, 
rekrytera, motivera och behålla personal samt arbetar med arbetsgivarvarumärket. 

Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, för dem som är intresserade av 

ledarskap. För att bli antagen sker en urvalsprocess, som bland annat omfattar testning. 
Detta program startas upp vart annat år och sträcker sig över två terminer. I maj 

avslutades den senaste kullen. Totalt deltog 18 aspiranter under året. 

Som ett led i arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 
medarbetare deltar vi i Medarbetarakademin, i samarbete med tre grannkommuner. 

Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 
deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 

egna arbetet hänger ihop med andras, samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 
Nästa omgång startar upp hösten 2022. 

Ledarskap 

Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att: 

 driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 

 skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i 

 efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 

 hålla budget 

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den komplexa 

omvärld som vi alla befinner oss i. Under våren har chefer i tre förvaltningar arbetet 
med Suntarbetslivs friskfaktorprocess. Under hösten kommer de kvarvarande kontoren 

att introduceras i samma process, då med enbart interna processledare från 
personalavdelningen. 

Kommundirektören har ett ledarforum där några träffar sker fysiskt och övriga digitalt. 

Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs tillsammans. 
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