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Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 9 juni 2021 
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Medborgarförslag om fler askkoppar i 
Kungsängens centrum 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 25 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att det behövs fler 

askkoppar i Kungsängens centrum för att skapa trevnad för alla. 

Förslagsställaren upplever att det är framförallt på Torget i Kungsängen och 

vid pendeltågsstationen som det behövs fler askkoppar. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Medborgarförslaget om renovering av 
gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 15 april 2021 inkom ett medborgarförslag gällande behov av renovering 

av gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs. Förslagsställaren uppger att 

behovet av att renovera dräneringen på sträckan mellan Rönnbärsvägen och 

Örnäs har funnits under åtskilliga år. Den allra första biten av fortsättningen 

mot Örnäs är i princip oframkomlig när det har regnat. Förslagsställaren anser 

att förhållandena på denna sträcka kraftigt har försämrats under de senaste 

åren. Förslaget är att kommunen genomför de åtgärder som krävs för att denna 

gångväg skall vara lättframkomlig under alla årstider och vädertyper. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag 

 

Renovering av gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs 

 

Gångvägarna i Lillsjöområdet är i allmänhet av god kvalitet. Men det finns ett undantag och det 

gäller gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs. 

 

På sträckan mellan Rönnbärsvägen och kröken där man kan välja mellan att gå mot Lillsjön eller 

fortsätta mot Örnäs är vägen särskilt dålig när man passerar förskolan i Norrbodaområdet. Vid lite 

större regnmängder svämmas vägen över på flera ställen. Någon eller några har på ett par ställen 

försökt hjälpa upp situationen genom att lägga ut smala trädstammar som man kan balansera på. 

Situationen är inte ny. Behovet av att renovera dräneringen på denna sträcka har funnits under 

åtskilliga år.  

 

Den allra första biten av fortsättningen mot Örnäs är i princip oframkomlig när det har regnat. Mitt 

intryck är att förhållandena på denna sträcka kraftigt har försämrats under de senaste åren, vilket 

eventuellt kan bero på exploateringen av Norrbodaområdet. 

 

Till saken hör att detta är en historisk väg. Lokalhistorikern Ulf Björkdahl har skrivit en uppsats om 

Karl XII likfärd genom Upplands-Bro. Den sista etappen från Fredrikssten i Norge till Stockholm  

gick från Örnäs och in till staden och följde just denna väg. Om inte annat så är detta ett skäl att 

hålla vägen i gott skick. Det borde också sättas upp informationstavlor om denna händelse. 

 

Mitt förslag är alltså att kommunen genomför de åtgärder som krävs för att denna gångväg skall 

vara lätt framkomlig under alla årstider och vädertyper och att man längs vägen sätter upp 

information om dess historia. 

 

Kungsängen den 15 april 2021 
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Medborgarförslag om översyn av 
trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, 
Stationsvägen och Härnevi Skolväg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 18 maj 2021 inkom ett medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i 

korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi Skolväg. 

Förslagsställaren föreslår att man tittar över trafiksituationen vid Bro station för 

att minska risken för trafikolyckor.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 18 maj 2021.  

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag. 

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 18 maj 2021.  

Beslut sänds till 

 Förslagställaren 

 Tekniska nämnden 

 



90 Medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi Skolväg - KS 21/0342-3 Medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi Skolväg : Medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi Skolväg

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

Sent: den 18 maj 2021 08:42
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Inskic kade svar

Förnamn 

Efternamn 

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Förbät t ra t rafiksituat ionen vid Bro
stat ion

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

beskrivning av dit t
medborgarförslag.

Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

I korsningen mellan köpmanvägen och
Stat ionsvägen och Härnevi skolväg
uppkommer många incidenter med
hänsyn t ill at t bilister inte har koll på
högerregeln. Bilar som skall lämna
barn på Härneviskolan har tydligen
allt id förkörsrät t . Man kan tolka det ta
som at t de är i t idsnöd på något sät t .
Jag föreslår at t man t it tar över
t rafiksituat ionen på et t adekvat sät t för
at t m inimera olycksrisk. Om det är
skyltning, farthinder eller stoppljus
lämnar jag åt de kloka. Men....på
något sät t måste åtgärder för at t få
ner farten åtgärdas. Innan det sker en
olycka.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Medborgarförslag om gångbana under 
järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 15 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångbana 

under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen. Vägen som går utanför 

järnvägen mellan Lennartsnäsvägen och Strandvägsområdet är en mycket 

utnyttjad promenadväg. Om man går från Tibble måste man gå cirka 200 meter 

längs Lennartnäsvägen helt oskyddad. Bilarna som man möter och blir omkörd 

av kör ofta väldigt fort. Förslaget är att kommunen anlägger en gångbana med 

räcke mot körbanan mellan cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen och 

uppfarten till den nämnda promenadvägen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag 

 

Gångbana under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen 

 

Vägen som går utanför järnvägen mellan Lennartsnäsvägen och Strandvägsområdet är en mycket 

utnyttjad promenadväg. Om man skall nå den från Tibblehållet måste man emellertid gå cirka 200 

meter längs Lennartnäsvägen helt oskyddad. Bilarna som man möter och blir omkörd av kör ofta 

klart över tillåtna 60 km/tim. Speciellt farligt blir det om bilar möts samtidigt som man passerar 

under järnvägen. 

 

Mitt förslag är därför att det anläggs en gångbana med räcke mot körbanan mellan 

cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen och uppfarten till den nämnda promenadvägen. 

 

Kungsängen den 15 april 2021 
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Övergripande mål och budget 2022 med 
planering för 2023 – 2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  

2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-05-19 KS 21/0008 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 

arbetet med budget 2022–2024. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 

(M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan 

Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till 

Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023–2024. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2022 – med planering för 2023–

2024. 

 Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 

arbetet med budget 2022–2024.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste 

vice ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 

(C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 

2021 och planering för 2022–2023. 

Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 

17 maj och 24 maj 2021. 

Barnperspektiv 

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även 

barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar 

att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas. 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024 

2. Lokalförsörjningsplan 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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Med planering för 2023 - 2024
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1 Ett hållbart Upplands-Bro
– kommunen som ger
plats

Kommunalrådet Lisa Edwards (C), kommunalrådet Martin Normark (L),
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och kommunalrådet Jan-Ove Stefansson
(KD).

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i
Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora
kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i
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kommunen som bidrar till utveckling. Samtidigt står Upplands-Bro inför
ett antal utmaningar.

Framtiden erbjuder oss nya möj ligheter
Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största
förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar,
digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående
pandemin och dess påverkan kort- och långsiktigt. Det finns stora
ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att
offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om
ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för
framtidens välfärd.

Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring
samtidigt som trycket är hårt. Framförallt demografin ställer höga krav
på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga
och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder,
där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden.
Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt
som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.
Detta ställer krav på nya lösningar och på effektiviseringar.
Effektiviseringar där vi klarar av våra verksamheter med samma eller
högre kvalitet med krympande eller samma ekonomiska ramar som året
innan. Effektiviseringar där vi inte skär i verksamheter, inte heller höjer
avgifter, och där fokus hela tiden ligger på de kommunens verksamheter
är till för. Inte minst våra barn, unga och äldre. Men också de som väljer
att bo, leva och verka i Upplands-Bro.

Bättre livsvillkor och hög kvalitet i välfärden
Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Moderaterna, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, vill att Upplands-Bro ska vara en
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trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå
dit behöver vi skapa bättre livsvillkor genom ökad valfrihet, höja
kvaliteten i välfärden samt skapa en företagarvänlig miljö som får fler i
arbete. Att vi idag rankas som en av Sveriges mest företagarvänliga
kommun gör oss stolta, men inte nöjda. Vi fortsätter utveckla det lokala
näringslivsklimatet tillsammans med våra många fantastiska företag och
företagare i Upplands-Bro. Vi vill även utveckla service och nytta så att
varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.

Våra invånare vet bäst
Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att
påverka de beslut som rör dem själva i vardagen och i samhället i stort.
Vi måste förstärka och utveckla den politiska arenan och med mod och
engagemang våga driva de prioriterade frågorna med kraft och
beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka tillgängligheten till
beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra
invånare. Tidig kväll med Kjos, och 30 minuter med Kjos är två tydliga
exempel där vi i Alliansen ökat tillgängligheten till beslutsfattaresamt ett
skapande av arena för att möta våra Upplands-Broare.

Vi skapar en trygg och hållbar kommun
Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är
grunden för ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och
psykiskt. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet
och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på den bild som målas
upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta
för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen
senast 2025.

Omdaning Bro visar tydligt Alliansens vilja och förmåga att både se och
ta tag i att skapa ett tryggare Upplands-Bro. Övergripande för Omdaning
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Bro, i både den fysiska stadsplaneringen av nya centrala Bro och i
arbetet att skapa en större delaktighet bland boende och
verksammai Bro, är social hållbarhet.

Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-
Bro bland annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden,
tidiga främjande insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i
utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola, socialtjänst,
bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och
olika frivillig-organisationer.

I Upplands-Bro finns fr ihet och valmöj ligheter att forma sina liv
Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem
bäst, vi vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi
skapar valfrihet och hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för
skolelever till fria val av förskola och skola samt äldreomsorg,
oberoende av om det är kommunen eller fristående aktörer som driver
verksamheterna.

Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt.
Både tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa,
radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är också viktigt beroende på var i livet
vi befinner oss. Vi vill vara en kommun för alla åldrar i alla situationer i
livet.

Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning
långsiktigt växer med cirka 2% årligen över tid och att samhällets
utveckling tar tillvara kommunens unika plats. De senaste årens
befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar för kommunen. Det
är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska
erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och
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äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv,
attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.

Ett när ingsliv i toppklass
I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller
öppenhet och respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs
Upplands-Bro till Sveriges 12:e företagsvänligaste kommun. Vi har
aldrig rankats högre, vår tidigare högsta placering var 16:e plats 2019.
Bara i vår satsning på Brunna logistikområde har det senaste åren
skapats ca 2 000 arbetstillfällen, och åtminstoneytterligare 1 000
beräknas skapas närmsta åren. Att vi har ett företagsklimat i toppklass
kommer åren framöver vara avgörande för att skapa goda förutsättningar
att hjälpa människor från bidrag och utanförskap till en egen försörjning.
Här spelar även civilsamhällets insatser tillsammans med människors
ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att hjälpa kommunens
behövande och utsatta, vilket vi värdesätter.

Lustfyllt lärande lägger grunden för egenmakt
I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och
nästa generations invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola
och skola men också trygghet och värdighet för Upplands-Bros äldre,
strategiskt miljöarbete, fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att
fortsätta utveckla det planerade underhållet av kommunens skol- och
förskolelokaler. Utbildning är den kanske enskilt viktigaste delen för att
skapa förutsättningar för var och en att fått bra liv. Utbildning är en
viktig nyckel in på arbetsmarknaden, idag och än mer framöver. Vi
satsar på utbildning i alla delar. Möjligheten till omställning mitt i livet
blir allt viktigare. Vår vuxenutbildning ska fortsätta utvecklas för att
möta behoven hos både arbetsgivare och de som behöver ställa om.
Utbildning ger jobb. Delar som på sikt är viktiga för att säkra Upplands-
Bros fortsatta attraktivitet för såväl befintliga som nya upplands-brobor.
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Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det
gäller både psykiskt och fysiskt välmående.

Värdebaserad omsorg och meningsfulla liv för våra äldre
Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska
vara stark. I Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga
med att de får en värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller
oavsett om de vistas på ett äldreboende eller får hjälp i hemmet av
hemtjänsten.

Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i
fokus, där ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där
människors egenmakt och behov står i centrum. Vi skapar ett Upplands-
Bro där människor vill bo, leva och verka.

Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L)

Jan Stefansson (KD) Lisa Edwards (C)
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2.1 Vision och övergripande mål
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas
mot 2035. Visi onen l yder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger
plat s” . Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i
vad Upplands-Bro gör för bättre service och nytta för invånarna.
Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Detta innebär
att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet,
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vilka effekter och vilka långsiktiga resultat som ska uppnås beskrivs i
övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas
förväntan påkvalitet och service och där social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.
Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att
Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamhet samtidigt som
arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande
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arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för
Upplands-Bros utveckling.

Utöver att utveckla och effektivisera verksamhet samt förändra arbetssätt kommer
sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas. Detta beskrivs i de
strategier som ska tillämpas för att uppnå de övergripande målen. Även effekterna
av Covid-19 kommer att behöva hanteras.

Upplands-Bro har sex övergripande mål som beskriver effekter och resultat som
ska uppnås.

Målen är:
• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör

dem själva och samhället i stort.
• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra

äldre invånare är god.
• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för

dagens och morgondagens invånare.
• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och

psykiskt och känner trygghet i vardagen.
• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje

år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas
mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal
där målen omsätts ti ll individuella mål för varje medarbetare.
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Bilden åskådliggör de övergripande målen som styr hela förvaltningen

2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro
De övergripandemålen beskriver långsiktiga effekter och resultat i vad som ska
genomföras. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De
övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas
förväntan på kvalitet i kommunens verksamheter.

2.2.1 Stärka demokratin

Det över grip ande målet f ör att stärka demok rati n: “ Invånare är involverade och
engagerade i f rågor s om berör dem själ va och sa mhället i s tort .”
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
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Förankra
För Upplands-Bro kommun är delaktighet, service och bemötande avgörande för
förtroendet och lägger grunden för hur invånare, civilsamhälle och näringsliv
uppfattar kommunens förmåga att genomföra samhällsuppdraget.

Deltagandet i beslutsprocesser, opinionsbildning och politiska diskussioner är
mindre vanligt i vissa grupper i samhället. Delar av befolkningen står helt utanför
och varken deltar eller känner sig delaktig i demokratin.

Främja och försvara
Alla i Upplands-Bro, oavsett bostadsort, utbildning, kön, ekonomiska
förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att föra sin
talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen.
Fokus läggs vid att barn och unga, som är samhällets framtid, är delaktiga och ges
möjlighet att utöva inflytande över samhällsutvecklingen.

En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande
samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv.
Det offentliga debattklimatet är hårdare idag och allt för många opinionsbildare,
förtroendevalda, journalister och konstnärer utsätts för hot och hat. I Upplands-
Bro ska förutsättningar säkerställas för att ett öppet och transparent samtal kan
föras med korta beslutsvägar för att tillvarata och synliggöra goda och
konstruktivakrafter.
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2.2.2 Meningsfullt åldrande
Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “ L ivskvali tet
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 verksamheternautgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på
desärskilda 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.

2.2.3 Lustfyllt lärande

Mål: Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “ I Upplands-Bro
skapas l ust t il l l ärande och utvec kli ng för dagens och morgondagens i nvån are.”
Kommunens barn och unga förtjänar bästa tänkbara utbildning. I egenskap av
hemkommun ska Upplands-Bro säkerställa att alla barn och unga får goda
levnadsvillkor och en bra utbildning oavsett huvudman. Att elever lyckas i skolan
är en av de största skyddsfaktorerna för barn och unga, vilket motverkar
svårigheter som utanförskap och social problematik.

Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan ska bli mer systematiserat,
sammanhållet och tydligt på alla nivåer i styrkedjan från huvudman till klassrum
och från klassrum till huvudman. Resurser behöver prioriteras där de gör som
störst skillnad för kommunens barn och elever. Likvärdigheten behöver stärkas.
Defristående huvudmän, befintliga och nya ska ges möjlighet att vara med och
driva skolutvecklingen i kommunen

Lustfyllt lärande är att genom vilja och motivation erövra nya kunskaper och
uppnå meningsfulla mål, samt tillfredsställelsen när målet är uppfyllt. Lärandet i
Upplands-Bro ska därför präglas av att barn och elever upplever undervisningen
som begriplig, stimulerande, hanterbar och meningsfull.
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Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar och
för att möta tillväxten fördjupas och utvecklas samarbetet med olika huvudmän.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för
utbildningen. Strukturerad, stimulerande och varierad undervisning samt
till itsfulla relationer mellan lärare och elever som tar sin utgångspunkt i ett aktivt
värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.

2.2.4 Hållbart liv och hälsa

Målet: För att skapa hållbart liv och hälsa: “ Invån are i Upplands-Bro mår bra
både fysiskt och psykis kt och känner tr yggh et i vardagen.”
Rätten ti ll frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros
utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista
över särskilt utsatta områden. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till
förebyggande och främjande åtgärder samt kunskap om skydd – och riskfaktorer.
I Upplands-Bro är fokus förebyggande verksamhet och brottsförebyggande
verksamhet samt friskfaktorer.

Uipplands-Bro satsar på förebyggande folkhälsoarbete som bidrar till stora
samhällsbesparingar. Med systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö,
drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd kan våldsbrotten minska och fler
unga klara sin skolgång. Genom att erbjuda tidiga insatser för att förhindra
placering vid hög skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska arbetet
intensifieras för ungdomar 9 till 13 år i riskzon som med fel umgänge är på väg in
i kriminalitet och droger, arbetet ska leda till att de ges möjligheter att kunna välja
en annan väg.

Arbete är en förutsättning för egenmakt. Ett aktivt näringslivsarbete i Upplands-
Bro ska skapa förutsättningar att fler ges möjlighet till arbete. Näringslivsklimatet
i Upplands-Bro ska vara i världsklass. Näringslivet såväl som civilsamhället i
Upplands-Bro är väl integrerat och möjliggör därmed en positiv
samhällsutveckling i stort. I Upplands-Bro ska det finnas fler arbetstillfällen än
invånare.

Under 2022 ska en ny modell tas fram för att skapa flera arbeten i kommunen.
Näringsliv och skola skapar tillsammans nya samarbeten i syfte att ta fram
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modeller för nya yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar. Dettapå ett sådant
sätt att nyföretagande, social hållbarhet och möjlighet till arbete stärks. En
aktörsöversyn på den öppna marknaden har genomförts för bedömning gällande
vilkaaktörer som finns för eventuell upphandling enligt LOU av företag som
har arbetsmarknadsinsatser i form av matchning till arbete och egen försörjning i
nära samverkan med det lokala näringslivet. Under året erbjudsbåde kommunala
och privata alternativ till Jobbcenters matchning och coachning.

Deltagandet i Samordningsförbundet 2022 ger kommunen möjligheter att skapa
bättre förutsättningar för de medborgare som av olika skäl, behöver ett
samordnat stöd genom gemensamma kartläggningar/analyser.

Genom systematisk uppföljning av biståndsbedömda insatser skapar
verksamheten lokal kunskap och beprövad erfarenhet som är en viktig del i
utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Genom analysen av klientarbetet i den
egna verksamheten görs bedömningar om insatsens matchning mot den sökta
insatsen. Behovet av pågående insats och en god planering för insatser över tid
blir möjlig och blir ett verktyg för handläggningen.

Under de närmaste åren ska utveckling av samarbetet med familjerätten ske för att
kunna erbjuda föräldrar och barn i komplicerade och återkommande
konfliktsituationer utbildning och/eller stöd i sin situation. Samverkan mellan
socialtjänst, förskola och skola med socialtjänsten på föräldramöten som
informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska utökas.

Under året läggs förutsättningar för att Upplands-Bro kan bli en folkhälsokommun
där friluftsliv och hälsofrämjande åtgärder står i centrum. Upplands-Bro är ett
attraktivt besöksmål med ett starkt platsvarumärke för såväl invånare som
besökare.

2.2.5 Hållbart samhällsbyggande

Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “ Upplands-Bros befolkning
växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
plat s.”
Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara digital och obruten då det
skapar en effektiv process. Samhällsbyggnadsprocessen ska möjliggöra nya
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attraktiva boendemiljöer, en mångfald av näringsetableringar och ett rikt och
tillgängligt utbud för rekreation. Samhällsbyggnadsprocessen är väl integrerad
med sociala aspekter och tillvaratar dessa perspektiv i tidiga utvecklingsskeden
samt verkar för ökad delaktighet bland invånare och verksamheter som berörs av
förändringar.

Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral
kommun år 2030. Samhällsbyggandet är en drivkraft i detta och utvecklar
innovativa grepp på befintliga lösningar samtidigt som målet om klimatneutralitet
säkras långsiktigt vid nyutveckling.

För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i
samhällsutvecklingen ska samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro
genomföras. Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social
hållbarhet som resultat.

Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande och
underhåll av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen
kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt
hållbar helhet.

2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “ I Upplands-Bro finns
förut sätt ningar för valf rihet och konkurr ensneutr ali tet.”
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 och
regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både
lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV,
möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata
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utförare. Förutsättningar för valfrihet ska vidareutvecklas och stärkas under
kommande år.
Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens. Genom att ställa miljökrav i upphandlingar och genom medvetna
beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens och en hållbar utveckling.

Bild på hur vision, övergripande mål, nämndmål samt strategier hänger samman
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2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument
Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska
göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Samtliga verksamheter
producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen.

Bild som beskriver styrprocessen, från vision till medarbetarens dagliga arbete

2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål
För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och
verksamheterna med stöd av följande strategier.

2.4.1 Långsiktighet och helhet
De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett
kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för
invånare. Med en kvalitativ service eftersträvas hög rättssäkerhet, god information
samt ett gott bemötande gentemot kommunens invånare och övriga aktörer.

2.4.2 Nya sätt att arbeta
Arbetet inom förvaltningen sker förebyggande och innovativt för att möta
framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.
Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen
ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande
verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer
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Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik
eller nya arbetssätt. Det kan även gälla satsningar för att ytterligare främja och
tillvarata innovativa idéer inom kommunen.
Digitalisering

Under 2022 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för
digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation
och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att
arbeta skapar förutsättningar för,

högrenöjdhet hos våra invånare genom, mer kvalitativ och snabbare service.
ökat förtroende för kommunens uppdrag och tjänster genom ökad
tillgänglighet och transparens.
en effektivare organisation till följd av ökad automatisering, att mjukvara, e-
tjänster och digitala lösningar utför uppgifter.

2.4.3 Service och nöjdhet
Kontakter med Upplands-Bro kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande
och en professionell service med hög rättssäkerhet. Vidare ska boende och
verksamma i Upplands-Bro kommun uppleva en hög tillgänglighet och
effektivitet i kontakten med kommunens verksamheter. Utvecklingen av
kommunens service sker genom samordning, innovationer och med ett tydligt
kundperspektiv.
Genom den årliga nöjd-kund-index-undersökningen redovisas hur väl kommunens
olika verksamheter presterar utifrån sex servicefaktorer (tillgänglighet,
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).

2.4.4 Dagens och framtidens kompetens
Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande
förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan.
Rekrytering, kompetensutveckling för chefer och medarbetare,
organisationskultur och sättet som prestationerna utvärderas och belönas på,
behöver fungera som en helhet och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna
för att innovation ska blomstra i kommunen.
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.
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2.4.5 Utvecklat samarbete
Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för
nytta och service. Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga
myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-
Bros service till invånarna.
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2 God ekonomisk
hushållning

2.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av

verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till
kommunens resultatutjämningsreserv.

2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare
avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter
över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan
användas under ett enskilt budgetår.

3. Kommunens skattesats sänks med 20 öre.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
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5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera,

bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad
miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under
anläggningarnas livslängd.

7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom
givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas
inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med
stor kostnadsmedvetenhet.
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3 Planeringsförutsättningar

3.1 Samhällsekonomiska förutsättningar
Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring 2021. Dock
är utvecklingen starkt kopplad till hur smittspridningen av Covid-19 utvecklas.
Både 2021 och 2022 beräknas en hög tillväxt av BNP.
I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens
konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast
av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet
arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet
sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som
sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden kommer 2021 att
drivas upp av dels ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar, dels
genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer att dröja flera år innan
arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

BNP % 1,4 -2,8 3,3 3,4 1,6 2,0

Sysselsättningsgrad % 67,2 66,1 66,4 66,8 67,1 67,3

Arbetslöshet % 7,1 8,6 8,8 8,2 7,8 7,5

Arbetade timmar -0,3 -3,8 1,8 2,4 0,9 0,8

KPIF % 1,7 0,5 1,8 1,4 1,8 2,0

Realt skatteunderlag 1,3 1,7 0,8 2,1 1,2 0,3

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 11 maj 2021 (SKR)

3.2 Förväntad befolkningsutveckling
Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1
november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna.
Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 35 100
invånare 2024.

3.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag
Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser
för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en
bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en
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prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar
den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från
den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för
budgeten har SKR:s prognos den 29 april 2021 använts. I de beräknade
skatteintäkterna för 2022-2024 ingår en skattesänkning på 20 öre.

Skatteintäkter och generella bidrag
Mkr Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Skatteintäkter 1309,4 1379,0 1424,9 1468,5

Inkomstutjämning 248,2 309,9 382,0 456,4

Kostnadsutjämning 89,6 123,8 150,1 145,7

Regleringsbidrag/-
avgift 89,3 71,9 51,3 45,3

LSS-utjämning -19,3 -15,5 -16,1 -16,7

Fastighetsavgift 48,9 50,0 50,0 50,0

Summa intäkter 1766,1 1919,1 2042,2 2149,2

3.4 Prognos över pensionskostnaderna
KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av
pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda
har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension.
PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2022.

Mkr 2021 2022 2023 2024

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 82,1 70,0 67,8 79,7

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 27,1 27,3 27,2 27,4

Finansiell kostnad 3,5 4,9 6,2 8,2

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 112,7 102,2 101,3 115,3

3.5 Finansiering
För 2022 bedöms räntenivåernavara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas
av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med
kommunal borgen som säkerhet.
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Kommunen har en relativt god likviditet. I nuläget har kommunen långfristiga lån
på 140 mnkr. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms
motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och
ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.

Kassaflödesanalys
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Årets resultat 19,2 20,4 21,5

Avskrivningar 68,0 70,0 72,0

Summa löpande verksamhet 87,2 90,4 93,5

Investeringsverksamheten 195,3 140,4 120,9

Exploateringsverksamheten 46,0 49,0 17,6

Nettoupplåning 154,1 99,0 45,0

Bedömningen är att kommunen har behov av att öka sin upplåning med cirka 150
miljoner kronor 2022. Ny låneram för kommunen uppgår till 400 mnkr.

3.6 Resultatutjämningsreserv
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för
balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv
får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning)
som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller
landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser.

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelserna.
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3.7 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 social hållbarhet.

Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala
investeringsfonden. Fonden uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 47,7 mnkr.
En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och
helårsbokslutet.

3.8 Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e
kapitel 2022*) 2021**) 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 19 200 46 981 93 052 52 966 107 666

Avgår realisationsvinster vid försäljning
av anläggningstillgångar -8 628 -4 644 -6 602

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar 19 200 46 981 48 322 48 322 101 064

Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR) -33 397

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv (RUR)

Årets balanskravsresultat 19 200 46 981 14 925 14 925 87 416

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 107 087 107 088 107 088 107 088 73 690

*) Budgeterat resultat för 2022

**) Resultat för 2021 är helårsprognos
per april.
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4 Ägardirektiv

4.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB
med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är
organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro
Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av
den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra
med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och
verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och
samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande
ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska
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följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och
skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna
påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den
händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i
konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.

4.1.1 Hållbarhet

Finansiella krav på bolagen
Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och
finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i
bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt
kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn
till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2022. Bolagen ska i årsredovisningen, utöver
vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för
upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med
kommunens tidsplan. Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur
Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen.
Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av
kommunens revisorer också ska säljas ti ll lekmannarevisorer i bolagen.

Miljöhänsyn
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö.
Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan
lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Social hållbarhet
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens
personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet
förebyggs.
En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig
trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan
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pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att
förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar
otrygghet i form av mörker och skymda områden.

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat
med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder
och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka
bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett
samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer
för en ökad social hållbarhet.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas
möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:

Ändring av bolagsordning

Ändring av aktiekapital

Fusion av företag

Förvärv eller bildande av dotterbolag

Nyproduktion högre än 50 mnkr

Försäljning eller likvidation av dotterbolag

Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år
eller högre än 10 mnkr per objekt.

Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

4.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Ta fram ett program för energieffektivisering i samtliga lokaler med målet
att reducera förbrukning av el och värme
Vid varje nybyggnation ska en miljöplan upprättas utifrån principen om
cirkulär ekonomi, vilket innebär att byggnationen redan från börjas ska
planeras för minsta möjliga ekologiska avtryck genom val av
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byggnadsmaterial och val av byggprocesser - samt när det gäller framtida
avveckling av fastigheten
Samtlig nybyggnation ska utrustas för kompletterande användning av
förnyelsebar energi, till exempel via solpaneler på taken
För samtliga befintliga byggnader ska planer tas fram hur den befintliga
energiförsörjningen kan kompletteras med användning av förnyelsebar
energi
ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har.
Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av
2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och
runt fastigheterna.
schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 1 %
inför 2022.
låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som
efterfrågas av kommunen.

4.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

Ta fram ett program för energieffektivisering i samtliga lokaler med målet
att reducera förbrukning av el och värme.
Vid varje nybyggnation ska en miljöplan upprättas utifrån principen om
cirkulär ekonomi vilket innebär att byggnationen redan från börjas ska
planeras för minsta möjliga ekologiska avtryck genom val av
byggnadsmaterial och val av byggprocesser - samt när det gäller framtida
avveckling av fastigheten
Samtlig nybyggnation ska utrustas för kompletterande användning av
förnyelsebar energi, till exempel via solpaneler på taken
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För samtliga befintliga byggnader ska planer tas fram hur den befintliga
energiförsörjningen kan kompletteras med användning av förnyelsebar
energi
Utveckla system för att minska mängden hushållsavfall
Utreda möjligheten att sätta upp övervakningskameror utomhus i
bostadsområden där tryggheten upplevs som dålig.
Utveckla lekplatser och utemiljöer för att främja en god boendemiljö i
bostadsområdena och underlätta social samvaro
Skapa fler möteslokaler som kan bokas av hyresgäster, till exempel för
sociala ti llställningar, föreningsmöten etc.
Utveckla ett program för gemensam städning och gemensamt underhåll av
utemiljöerna, i samverkan med hyresgäster
Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig
ekonomisk planering och styrka.
Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och
försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet
över perioden 2020-2030.
Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag
som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg
av 1 %.
Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med
kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift
utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2021 samt nya
lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
Under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300
lägenheter.
Uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.
Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro
och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda
verksamheter som bidrar centrumutveckling.
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Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett
aktivt deltagande i centrumföreningen.
Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun
Erbjuda bostäder i första hand för boende i Upplands-Bro kommun samt
se över krav för tecknande av hyresavtal så att dessa är i linje med
inkomstkraven.
Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.
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5 Budget med ekonomisk
plan

5.1 Resultatbudget
Mnkr 2021 2022 2023 2024

Nämndernas budgetramar 1729,5 1865,1 1918,4 1979,6

Ofördelat i plan 68,7 113,2

Avgår internränta -9,9 -10,5 -10,5 -10,5

Pensionskostnader, ej
reglerat i PO-pålägg 26,7 27,3 27,2 27,4

Kommunstyrelsen –
oförutsett 20,0 20,0 20,0 20,0

Summa verksamhetens
nettokostnader 1766,3 1901,9 2023,8 2129,7

Skatteintäkter 1309,4 1379,0 1424,9 1468,5

Inkomstutjämning 248,2 309,9 382,0 456,4

Kostnadsutjämning 89,6 123,8 150,1 145,7

Regleringsbidrag 89,3 71,9 51,3 45,3

LSS-utjämning -19,3 -15,5 -16,1 -16,7

Fastighetsavgift 48,9 50,0 50,0 50,0

Summa skatteintäkter
och bidrag 1766,1 1919,1 2042,2 2149,2

Finansnetto 9,0 2,0 2,0 2,0

Summa finansiering 1775,1 1921,1 2044,2 2151,2

Årets resultat 8,8 19,2 20,4 21,5



92 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 - KS 21/0008-14 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 : Bilaga 1 - Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

Sida 35 av 61

5.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2022
Nämndernas ramar,
sammanställning för
2021

Budgetram 2021, inkl
kapitalkostnader

Totalt
förändring

Budgetram
2022

Revision 1 200 30 1230

Kommunstyrelsen 147 100 12 700 159 800

Bygg- och miljönämnden 5 750 100 5 850

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden 166 900 8 700 175 600

Kultur- och
fritidsnämnden 92 650 3 400 96 050

Socialnämnden 260 800 17 400 278 200

Ekonomiskt bistånd 30 000 -5 600 24 400

Tekniska nämnden 64 500 7 600 72 100

Utbildningsnämnden 739 900 62 900 802 800

Äldre- och
omsorgsnämnden 220 700 28 400 249 100

SUMMA 1 729 500 135 630 1 865 130
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5.3 Investeringsbudget
Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

KS-oförutsett 10 000 10 000 10 000

Kommunstyrelsen 8 650 7 500 7 500

Bygg- och miljönämnden 0 0 0

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

1 500 1 500 1 500

Kultur- och
fritidsnämnden 24 350 8 350 6 500

Socialnämnden 1 000 1 000 1 000

Tekniska nämnden 41 850 36 000 33 300

Utbildningsnämnden 5 000 5 000 5 000

Äldre- och
omsorgsnämnden 800 800 800

Summa 93 150 70 150 65 600

Avgiftsfinansierade
verksamheterna

Avfallsverksamheten 255 255 255

VA-verksamheten 100 900 70 000 55 000

Summa 101 155 70 255 55 255

SUMMA TOTALT 194 305 140 405 120 855

Kommunstyrelsen
Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar
IT-investeringar

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning
avsätts årligen.

Digitalisering

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en
central pott för investeringar för ökad digitalisering.

Sjörestaurering Lillsjön/Örnässjön
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Investeringsmedel för skötselplansåtgärder enligt skötselplan, slutförs under år
2022.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.

Kultur - och fr itidsnämnden
Inventarier på biblioteken och fritidsgårdarna
Fastighetsunderhåll
Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna

Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
Utveckling av stjärnparken
Solceller Kungsängens IP och Bro IP
Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP
Motionsspår
Kvistaberg
Fordon
Konst

Socialnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden
Trafik och tillgänglighet
Bulleråtgärder
Trygghetsskapande åtgärder
Rekreationsytor, lekytor och parker
Beläggning
Belysning
Flygfotografering
Fordon
Båtramp Björknäs
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Utbildningsnämnden
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och
skolor.
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och
anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön
i förskolor och skolor.
Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
Utrustning utomhusmiljö

Äldre- och omsorgsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.

Avfall
Nya containrar kretsloppscentralerna

VA
Diverse maskiner
Pumpstationer
Tillskottsvatten
LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
Dagvattenåtgärder
Nya ledningar, renovering och serviser
Utökat verksamhetsområde
Upprustning av fordonsparken
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5.4 Exploateringsbudget

(tkr) År 2022 År 2023 År 2024

Exploaterings-
/genomförandeprojekt

Kostnader
& utgifter

Intäkter &
inkomster

Kostnader
& utgifter

Intäkter &
inkomster

Kostnader
& utgifter

Intäkter &
inkomster

Tegelhagen 42 000 35 000 53 000 40 000 5 000 3 400

Trädgårdsstaden 40 000 18 000 40 000 24 000 40 000 24 000

Ringvägen 17 000 0 20 000 0 10 000 0

Totalt 99 000 53 000 113 000 64 000 55 000 27 400

Tegelhagen
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-
anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad.
Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Trädgårdsstaden i Bro
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-
anläggningar startar under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster
baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Ringvägen
Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar startar under 2021.
Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från
exploatörer.
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5.5 Nämndbudget

5.6.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås.
Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser,
räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och
överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsen har två utskott, samhällsbyggnadsutskottet och
trygghetutskottet.

Samhällsbyggnadsutskottet
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 bostadsutbyggnaden.

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med
invånarna där man belyser kommunens förslag til l fysisk planering för olika
områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, trygghet,
näringsliv och social hållbarhet.

Trygghetsutskottet
Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen, bland de
övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka demokratin och
verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål ska
Trygghetsutskottet på kommunstyrelsens vägnar stödja, samordna, följa upp och
utvärdera kommunens insatser.

Trygghetsutskottet fungerar som en knytpunkt för kommunen i säkerhets- och
trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden.
Trygghetsutskottet har en regelbunden kontakt med Polisen och utskottet är
remissinstans samt ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen
med Polismyndigheten.
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I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med
trygghetsskapande frågor och projekt kan arbetet effektiviseras om det samordnas.

Kommunstyrelsens nämndspecifika uppdrag för 2022
Kommunstyrelsens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

Ökad delaktighet och inflytande
Förberedelser inför valet
En obruten och digital samhällsbyggnadsprocess
Minskad brottslighet och ökad trygghet
Stärkt krisberedskap och civilt försvar
Samhällsomdaning i Bro
Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt näringsliv
Cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år
2030

Ökad delaktighet och inflytande
Kopplat till övergripande mål: Stärka demokratin
I Upplands-Bro finns ska modeller för inflytande och dialog utvecklas för att
möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens beslutsprocesser.
Modeller och metoder stärka jämlika livsförutsättningar och för att motverka
segregation ska utvecklas under 2022. Vidare ska nya modeller för att utveckla
invånares förutsättningar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen ska utvecklas
under 2022.

Förberedelser inför och genomföra valet
Kopplat till övergripande mål: Stärka demokratin
Under 2022 ska Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera valnämnden, se
över valdistrikten och hanterasamtliga förutsättningar för valet 2022.

Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara obruten och digital
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande och stärka demokratin
En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen
utvecklar ett gott samarbete. Genom att skapa en obruten och digital
samhällsbyggandsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre service.
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Minskad brottslighet och ökad trygghet
Kopplat till övergripande mål: Hållbar hälsa och liv
Samverkansavtalet med Polismyndigheten grundläggs genom ett aktivt arbete
mellan Polismyndigheten och kommunens invånare genom processen kring
medborgarlöfte. Inriktningen för arbetet är att minska brottsligheten, öka
tryggheten och arbeta för att det inte ska finnas något utsatt område i Upplands-
Bro kommun.

Stärkt kr isberedskap och civilt försvar
Kopplat till övergripande mål: Hållbar hälsa och liv
Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla
och stärka kommunens krisberedskap och civilt försvar.

Samhällsomdaning Bro
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggandeoch Stärka demokratin
För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i
samhällsutvecklingen ska samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro
genomföras. Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social
hållbarhet som resultat.

Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt när ingsliv
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande, hållbart liv och hälsa
Att ha ett arbete lägger grunden för ett hållbart och tryggt samhälle genom att
egenmakt stärks. Ett aktivt näringslivsarbete i Upplands-Bro ska skapa
förutsättningar att fler ges möjlighet till arbete. Näringslivsklimatet i Upplands-
Bro ska vara i toppklass. Näringslivet såväl som civilsamhället i Upplands-Bro är
väl integrerat och möjliggör därmed en positiv samhällsutveckling i stort. I
Upplands-Bro ska det finnas fler arbetstillfällen än invånare.

Under 2022 ska en ny modell tas fram för att skapa flera arbeten i kommunen.
Näringsliv och skola skapar tillsammans nya samarbeten i syfte att ta fram
modeller för nya yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar. Detta på ett sådant
sätt att nyföretagande, social hållbarhet och möjlighet till arbete stärks.
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Under 2021 antogs en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i
Upplands-Bro. Ett aktivt näringsliv grundlägger förutsättningar för ett hållbart
samhälle. Under 2022 ska den nya strategin omsättas på ett sätt som möjliggör fler
etableringar och bättre förutsättningar för befintligt och framtida näringsliv.
Platsvarumärket Upplands-Bro är starkt och attraherar nya etableringar och skapar
framtidens möjligheter.

Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en
klimatneutral kommun år 2030
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande
Kommunen bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljövänligt samhälle genom
att strategier och planer antas för begränsning och anpassning till
klimatförändringar och resurseffektivitet.

Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med
invånarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-
Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2
utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2030. Vi ska minska utsläpp, minska
resursförbrukningen och bevara naturvärden. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

Budget 2021 147 100
Satsningar 11 700
Kapitalkostnader 1 000
Budget 2022 159 800
Val 2022 -1 000
Plan 2023 158 800
Plan 2024 158 800
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6.5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola,
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning
för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet.
Upplands-Bro kommun har ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar
under 20 år. De innebär att kommunen gör uppföljningar och insatser för att alla
ungdomar ska fullgöra utbildning eller komma i sysselsättning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens specifika uppdrag för 2022
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter kommer under 2022 att
fokusera på:

Vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier
Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
Utveckling av elevinflytande
Förbättrade skolresultat

Vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Vuxenutbildningen i Upplands-Bro bedrivs både inom kommunen med ett stort
fokus på regional samverkan samt via externa anordnare med ett brett utbud och
valfrihet för våra kommuninvånare. Som utbildningsanordnare är det viktigt att
vara uppdaterad på arbetsmarknadens behov så att rätt kompetenser utbildas.
Utbildningen ska bedrivas innovativt och nyskapande för att stödja eleverna i att
förvärva nya kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet samt ett
självständigt och hållbart liv.

Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka
kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom
förebygga arbetslöshet. Under 2022 genomförs upphandling av vissa tjänster för
att erbjuda valfrihet samt utveckla samverkan med externa utbildningsleverantörer
för ökad valfrihet. Vuxenutbildningen ska vara till för dem med störst behov av
utbildning och möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Det
lustfyllda lärandet är livslångt och förutsättningen för Vuxenutbildningens
uppdrag.
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Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska
tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i
undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras.
Inriktningen för Upplands-Bro kommun är att under 2022 utveckla de olika
skolformerna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla elevers
möjlighet att lära av och med digital teknik, samt använda all den erfarenhet och
kunskap som den Covid-19 relaterade distansundervisningen givit.

Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att
utveckla nya metoder strävar efter att öka elevernas lärande. Det innebär att
digitala hjälpmedel kan förbättra lärandet för elever med särskilda behov,
förenklar för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna.
Digitala hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet.

Utveckling av elevinflytande
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Studierna ska leda till anställningsbarhet eller vidare
studier.

Utbildningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och förmåga i
strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares
ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers
inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Elevinflytandet
ska utvecklas under 2022.

Förbättrade skolresultat
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande



92 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 - KS 21/0008-14 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 : Bilaga 1 - Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

Sida 46 av 61

skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Den Covid-19 relaterade studieskulden ska
prioriteras.

Budget 2021 166 900
Volymförändring 3 900
Satsningar 4 800
Budget 2022 175 600
Volymförändring 5 300
Plan 2023 180 900
Volymförändring 6 600
Plan 2024 187 500

6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden
I Upplands-Bro skapas förutsättningar att för människor att växa och utvecklas –
på sina villkor. Detta är kärnan i kultur- och fritidsnämndens verksamhet för så
väl barn och unga som äldre. Upplands-Bro ska vara en kommun med god vård-
och omsorg, högkvalitativa skolor, attraktiva bostäder och trygga levnadsmiljöer.
Vårt välmående förutsätter även ett levande kulturliv och stimulerande
fritidsmöjligheter, vilket också är viktigt för att förbli en attraktiv
inflyttarkommun.

Ett levande kulturliv och stimulerande fritidsmöjligheter bidrar till förbättrad
folkhälsa och skolresultat och ökad integration. Kultur- och fritidsnämndens
verksamhet bidrar således till att nå målen för socialnämnden, äldrenämnden och
utbildningsnämnden. Det är så vi skapar en kommun som ger plats i alla
avseenden.

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter är dels att tillhandahålla högkvalitativa
tjänster som fritidslokaler, idrottshallar, bibliotek med mera, men även att
samverka med och stötta det civila samhället, till exempel via riktat stöd till
föreningsverksamhet.
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och
fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig
konst, Skapande Skola och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar
nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom
bidragshantering och lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar,
simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som
badplatser, motionsspår och kommunens öppna verksamhet för unga mellan 12-20
år.

Kultur - och fr itidsnämndens specifika uppdrag för 2022
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

Bibliotekens roll för demokratisk samhällsutveckling
Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet
Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för
demokratins utveckling.
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande, stärka demokratin, hållbart liv
och hälsa
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för samhället, 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 samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling.

Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett
kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser.
Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för
motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.
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Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både
sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering
med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga.
Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor
för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Under 2022 satsas på förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse,
livsstilscoachning, stresshantering och tidiga insatser för förbättrad och ökad
folkhälsa för unga.

Budget 2021 92 650
Satsningar 2 800
Kapitalkostnader 600
Budget 2022 96 050
Kapitalkostnader 700
Plan 2023 96 750
Kapitalkostnader 1 300
Plan 2024 98 050
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6.5.5 Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt
att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade
lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för
personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och
sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens
flyktingmottagande.

Socialnämndens specifika uppdrag för 2022
Socialnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

Barn, unga och familjer
Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försörjning och integration
Funktionsnedsättning
Vuxen
Digitalisering

Barn, unga och familjer
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Det förebyggande arbetet för barn- och unga ska utvecklas. Samverkan mellan
socialtjänst, familjecentral, förskola och skola med socialtjänsten på
föräldramöten som informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska
utökas.

Utveckling av modeller och metoder för att erbjuda tidiga insatser för att förhindra
placering vid hög skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska
genomföras.

Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon och med fel umgänge
på väg in i kriminalitet och droger för att kunna välja en annan väg ska ske. För
unga med mer utvecklad kriminalitet fortsätter samverkan med polisen och fler
resoluta insatser kommer att behöva göras för att få bort utsatta ungdomar från en
destruktiv hemmiljö.
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Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försör jning och integration
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Fortsatt arbete med metodutveckling inom Jobbcenter behövs, liksom
arbetsvillkorat försörjningsstöd. Företag som har arbetsmarknadsinsatser i form av
matchning till arbete och egen försörjning i nära samverkan med det lokala
näringslivet samt andra insatser ska bidra till ökad kvalitet och utbud av tjänster.

Funktionsnedsättning
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Arbetet med en god och nära vård för boende inom verksamheten är en prioriterad
fråga tillsammans med Regionen. Bemanningen på grupp- och servicebostäder är
en fortsatt viktig fråga. Behovet av nya LSS-boenden måste bevakas. Det finns ett
fortsatt utvecklingsbehov av arbetsliknande aktiviteter inom Daglig
verksamhet/sysselsättning som möter deltagare med varierade funktionshinder,
och större valfrihet ska införas.

Vuxen
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Insatser med boendestödsliknande insatser till fler målgrupper behöver utredas
och analyseras. Missbruksbehandling, återfallsprevention och anhörigstöd
behöver utvecklas vidare tillsammans med öppenvården för att undvika
kostsamma externa placeringar för missbruk/kriminalitet.

Digitaliser ing
K opplat ti ll st rategierna ” service och nöjdhet” sa mt ” nya sät t at t arbeta”
Den digitala och tekniska utvecklingen innebär att anställda får bättre verktyg och
administrativt stöd för handläggning. Syftet med digitaliseringen är att
tillgängligheten till socialtjänsten ökar och handläggningstiderna minskar till
förmån för en utveckling av hur behovet hos klienten utreds.

Budget 2021 260 800
Satsningar 17 400
Budget 2022 278 200
Plan 2023 278 200
Plan 2024 278 200
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Ekonomiskt bistånd

Budget 2021 30 000
Effektivisering -5 600
Budget 2022 24 400
Plan 2023 24 400
Plan 2024 24 400



92 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 - KS 21/0008-14 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 : Bilaga 1 - Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

Sida 52 av 61

6.5.6 Tekniska nämnden
I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder och säkerställa
markanvändning för både verksamheter och offentlig service. Det ställer krav på
Tekniska nämndens verksamheter med långsiktig hållbarhet som utgångspunkt för
nämndens arbete.

Tekniska nämndens specifika uppdrag för 2022
Tekniska nämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

Smart och hållbar samhällsbyggnad
Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser
Trygg, snygg och tillgänglig kommun

Smart och hållbar samhällsbyggnad
Kopplat till övergripande målet om hållbart samhällsbyggande samt stärka
demokratin
Ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela samhällsbyggnadsprocessen
eftersträvas och tekniska nämnden ska vara en del av det. För att skapa en
effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom förvaltningen.

Tekniska nämnden har genom sin verksamhet möjlighet att påverka kommunens
hållbarhet med bland annat förebyggande och beteendepåverkande åtgärder.
Genom att öka tillgängligheten och utveckla gång- och cykelvägnätet kan fler
invånare få möjlighet att gå och cykla.

Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat röjningar
och ny-/omplanteringar för att skapa förutsättningar för den biologiska
mångfalden. Til lgängligheten ska öka så att det är lätt för invånare att ta del av
värdefull utemiljö. För att minska näringsbelastningen på kommunens vattendrag
och sjöar genomförs en stor insats med att förnya avloppsledningsnätet och
ansluta abonnenter som har haft en egen, och ofta äldre, avloppsanordning. För att
minska risk för påverkan på människors hälsa ska åtgärder vidtas för att minska
bullerbelastningen från kommunens vägar.
För att möta ett ökat driftbehov och tillgängliggöra yta bör upplaget för drift
flyttas och moderniseras.
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Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser
Kopplat till övergripandemålet stärka demokratin
Kommunen har aktiva medborgare som har många goda förslag på förbättringar
men även synpunkter. Genom att öka medborgarnas delaktighet och lyssna in
goda idéer och synpunkter kan nämndens verksamhet utvecklas, den upplevda
delaktigheten kan öka genom att korta svarstider på frågor, synpunkter och
förslag.

Nämnden kan bidra med att lyfta skolbarns och -ungdomars kunskap om
samhällets infrastruktur genom aktiv delaktighet i skolorna. För de yngre barnen
tas kunskap emot genom lek varför de kommunala lekplatserna ska vara en plats
för stimulans och utveckling.

Trygg, snygg och tillgänglig kommun
Kopplat till övergripande målet ett hållbart samhällsbyggande
Många stora insatser har genomförts för att öka tryggheten och detta arbete ska
fortsätta. Nya mötesplatser, förbättrad belysning och åtgärder som underlättar
friluftsliv och rekreation är ett fortsatt fokusområde. Grönytorna ska upplevas
trygga, trevliga och välskötta. Det ska vara lätt att ta sig till kommunens allmänna
ytor.

Vägarna ska vara framkomliga, trafiksäkra och tillgängliga året om. Vägunderhåll
med ny beläggning, hastighetsdämpande åtgärder och förstärkning av belysning
vid bland annat övergångsställen minskar risk för olyckor. Nämnden fortsätter
insatserna med tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder som
kommunen behöver göra i samband med att befolkningen i kommunen ökar. Det
ska vara smidigt att ta sig från en kommundel till en annan.

Budget 2021 61 300
Tillkommande ytor 1 900
Satsningar 1 000
Kapitalkostnader 4 700
Budget 2022 72 100
Tillkommande ytor 300
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Kapitalkostnader 7 600
Plan 2023 80 000
Tillkommande ytor 7 700
Kapitalkostnader 5 600
Plan 2024 93 300
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6.5.2 Bygg- och miljönämnden

Upplands-Bro är en kommun i fortsatt tillväxt och mängden ärenden hos Bygg-
och miljönämnden är fortsatt hög. Under hela mandatperioden har de här
punkterna legat i fokus för Bygg- och miljönämnden och det gäller även under
2022.

Bygg och miljönämndens specifika uppdrag för 2022
Bygg och miljönämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

En hållbar tillväxtkommun med god service
Invånarperspektivet alltid främst
Effektivare samhällsbyggnadsprocess

Resultaten är så här långt avsevärda. Beslutsfattandet är återigen transparent och
NKI-värdena för nämndens verksamheter är mycket bra. Ett antal prioriterade
insatser behövs för att nå målen även under åren 2022–2024. Till exempel att
fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna. Det sker bland annat genom ett ökat
samarbete med kontaktcenter. Det ger bättre service och frigör tid för
handläggaren att handlägga ärenden.

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom
förvaltningen. En ökad delaktighet i planarbetet behövs för att säkerställa att
detaljplanernas syften kommer med i byggskedet. Nämnden arbetar på att
effektivisera tillsynsarbetet inom bygglovsverksamheten och utökade resurser
kommer läggas på detta.

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och
effektivare resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för
kommande budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till
exempel behöver verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då
kommunen har ett stort antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även
komma i kapp en ti llsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell
för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska
implementeras.

Kommunfullmäktige ska besluta om en ny taxa för bygglovsverksamheten, som
börjar gälla 1 januari 2022. Det förbättrar förutsättningarna för nämnden att klara
sin budget under kommande år. De senaste årens underskott har framför allt berott
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på förändringar i byggprojektens karaktär kombinerat med sedan förra
mandatperioden orealistiska intäktskrav.

Budget 2021 5 750
Satsningar 100
Budget 2022 5 850
Plan 2023 5 850
Plan 2024 5 850

6.5.7 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens ansvarar för varje barns rätt och möjlighet till livslångt
lärande och ett meningsfullt liv. Goda skolresultat är den viktigaste skyddsfaktorn
för ett hållbart liv och genom att kommunens resurser förstärks närmast barnet
ökar förutsättningarna och möjligheterna för ett hållbart och lustfyllt liv.

Alliansen fortsätter arbetet med att lyfta resultaten i skolan, så att fler och fler når
godkända resultat i alla ämnen som möjliggör för eleverna att kunna välja flera
talet program inför sitt livs val till gymnasiet.

Få till en bättre trygghet och studiero i skolvardagen, göra Upplands-Bro skolor
mer attraktiva som arbets- och läroplatser

Elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans läromiljö ska öka.
Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om
de är kommunala eller fristående.

I Upplands-Bro uppmuntras våra skolor och förskolor att profilera sig och de
kommunala skolorna och förskolorna ges frihet att utveckla sin verksamhet utifrån
de förutsättningar de har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög
att allt fler söker sig till Upplands-Bros skolor.

Vi etablerar fler fristående verksamheter i syfte att erbjuda kommunens barn och
elever fler alternativ. I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina
barn, det ska finnas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor
och skolor. Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är
olika – det är därför viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval
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av förskolor och skolor där barn och elever kan få utvecklas utifrån olika
preferenser och behov. Att fritt kunna välja skola och förskola ska vara en
självklarhet.

Vi utvecklar vårt resursfördelningssystem för att höja nivån och utjämna villkoren
för de barn och elever som har sämre studieförutsättningar. Vi utökar vår
kapacitet för barn med särskilda behov och intensifierar arbetet med
”hemm asit tare. P il otprojektet m ed mentore r (den s k Upplands-Bromodellen)
fullföljs enligt planerna och utvärderas.

Utbildningsnämndens specifika uppdrag för 2022
Utbildningsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

Förbättrade skolresultat
Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande
Utvecklad undervisning genom digitala verktyg

Förbättrade skolresultat
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande och hållbart liv och hälsa
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för
gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.

Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande och stärka demokratin
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder.

Alla elever ska ti llförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro
ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Fokus
ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för
vidare studier.
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Inom ramen för Barnkonventionen som blev lag 2020 ska barns inflytande i sin
varda g stärk as unde r 202 2. Dett a ska ske genom ut veckli ng av bland ann at ”Skol a
för mi g” som finansier ad es 2020 m ed medel fr ån sociala investerin gsfond e n.
Kunskaperna och erfarenheterna från projektet ”S kola för mig” ska spridas och
delas til l kommunens övriga skolor.

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i
strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares
ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers
inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Barn och ungas
inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2022

Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för
gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.

Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att
utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att
digitala hjälpmedel förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar
för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna. Digitala
hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet.

Budget 2021 739 900
Volymförändring 31 800
Satsningar 31 100
Budget 2022 802 800
Volymförändring 29 000
Plan 2023 831 800
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Volymförändring 28 600
Plan 2024 860 400
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6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande
verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges
till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden,
samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

För att ställa om mot en god och nära vård, ska den medicinska
grundkompetensen hos omsorgspersonalen stärkas. Vidare ska behov ska fångas
upp i ett tidigare skede med målsättningen att minska eller fördröja behovet av
mer omfattande insatser.

Äldre- och omsorgsnämndens specifika uppdrag för 2022
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

Äldrevänlig kommun
Satsning på bemanningen inom äldreomsorgen för ökad kvalitet
Omsorgskontrakt inom hemtjänsten

Äldrevänlig kommun
Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande, stärka demokratin,
hållbart liv och hälsa
I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och
oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk
handlingsplan för arbetet framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i
bred dialog med seniorer och organisationer.

Handlingsplanen ska vara kommunövergripande och beröra samtliga nämnder och
bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt WHO gälla i
tre år, och fastställas av kommunfullmäktige, KF.

Satsning på bemanning inom äldreomsorg för ökad kvalitet
Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande
Äldreomsorgen Upplands-Bro kommun har en god grund att stå på. Dock har den
rådande pandemin påvisat att äldreomsorgens förutsättningar behöver stärkas.
Staten satsar på äldreomsorg genom riktade statsbidrag som bland annat kommer
att användas att fortsätta utveckla och stärka kompetensen inom vård- och
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omsorgsområdet. Det handlar om kompetenslyft för de medarbetare som finns i
verksamheten, såväl omsorgspersonal (vårdbiträden och undersköterskor), som
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Omfattande satsningar görs
på att stärka undersköterskekompetens och ökade kunskaper i yrkessvenska.

För att möta detta behov stärker vi bemanningen av sjuksköterskor inom vård- och
omsorgsboende och av sjuksköterskor inom alla verksamheter som verkar
närmaste den enskilde individen, i såväl ordinärt som särskilt boende

Omsorgskontrakt inom hemtjänsten
Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande, stärka demokratin,
hållbart liv och hälsa
Inom hemtjänsten kommer under året arbetet med möjligheterna att införa ett
omsorgskontrakt påbörjas. Omsorgskontraktet införs för att öka tryggheten,
delaktigheten och självbestämmandet för personer som har hemtjänst och deras
anhöriga.

Budget 2021 220 700
Volymförändring 12 400
Satsningar 16 000
Budget 2022 249 100
Volymförändring 10 400
Plan 2023 259 500
Volymförändring 11 400
Plan 2024 270 900
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Prioriterade projekt i
Lokalförsörjningsplan

Projekt Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighets-
relaterade
kostnader
[mnkr]

Kapacitet Detaljplan
status

Förstudie
klar

Planerad
byggstart

Planerat
tillt räde

Kommunen som verksamhetsutövare

Ny skola i Bro 150-200 15 500+ @samråd 2021 2022 2024

Grundsärskola 30 2,0 50 @samråd 2021 2022 2024
Förskola Håbo-
Tibble 33 3,0 100 2021 2022 2023
Ny förskola i gamla
Bro 35 4 120 2022 2023 2024
Avveckling
Finnstaskolans
paviljonger 0 3 0 2023 2025
Avveckling
Råbyskolans
paviljonger 0 3 0 2023 2024
Öppen
ungdomsverksamh
et i Bro 2022 2022
Renovering och
tillgänglighetsanpa
ssning Korpen 25 i
Bro

Reinvestering
ca 2-3 mnkr 0,3 2022 2022 2023

Utveckla befintliga
friluftsmiljöer

Avvaktar
förstudie 2022 2022
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Projekt Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighets-
relaterade
kostnader
[mnkr]

Kapacitet Detaljplan
status

Förstudie
klar

Planerad
byggstart

Planerat
tillt räde

Ersättningslokal
Socialpsykiatri och
daglig verksamhet Inhyrning

Uppskattad
hyra:1,5-2
mnkr 2022 - 2023

LSS-boende 1 21 2 6 2021 2022 2022

LSS-boende 2 21 2 6 2021 2022 2023

Trygghetsboende
Vård- och
omsorgsboende 150 60 2023 2024 2025
Avveckling
paviljongboende
Violinvägen 4 5 2021 2022
Korttidsboende
LSS

Avvaktar
förstudie 2022 2023 2024

Ersättningslokal
för Härnevi
skolväg 8 Inhyrning

Uppskattad
hyra: ca 2

mnkr 2022 2023 2024

Bron ny lokal
Avvaktar
förstudie 2022 2024

Utveckling
Kungsängens IP

Avvaktar
förstudie

@planuppd
rag 2021

Utveckling Bro IP
Avvaktar
förstudie 2022

Ny
kretsloppscentral i
Bro

Avvaktar
förstudie

<planuppdr
ag

Fristående verksamhetsutövare

Skola Brunna Park 350 @samråd 2023 2025
Förskola Brunna
Park 80 @samråd 2023 2025

Skola Brunna 480 @samråd 2023 2025

Förskola Brunna 120 @samråd 2023 2025



92 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 - KS 21/0008-14 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024 : Bilaga 2 - Lokalförsörjningsplan 2022

Lokalförsörjnings-plan 2022

Sid 4 av 4

Projekt Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighets-
relaterade
kostnader
[mnkr]

Kapacitet Detaljplan
status

Förstudie
klar

Planerad
byggstart

Planerat
tillt räde

Jensen skola i
Mälarstaden 568 DP antagen 2020 2022
Trädgårdsstaden
skola 250

Et 1 DP laga
kraft 2025

Trädgårdstadens
förskola 1 80

Et 1 DP laga
kraft 2025

Trädgårdstadens
förskola 2 80 @samråd 2028
Förskola/
Lågstadieskola Bro
Mälarstrand 80 Laga kraft 2023
Förskola/Skola
Örnäs

@planuppd
rag >2029
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Upplands-Bro kommun         2021-05-27 

Revisorerna      

 

 

Till:    Kommunfullmäktiges presidium  

 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Fullmäktige svarar för att revisionen har 

tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt kommunallagen och god revisionssed.  

Det befintliga avtalet med sakkunnigt biträde innehåller klausuler om kostnadsuppräkning och till 

detta tillkommer justering av de förtroendevalda revisorernas arvoden enligt uppräkning beslutad av 

kommunfullmäktige. I takt med att kommunen växer krävs dessutom ytterligare resurser. Vår 

bedömning är att en uppräkning om 2,5 % (motsvarande 30 tkr) behövs för att genomföra 

revisionsuppdraget enligt kommunallagen och god revisionssed. En förutsättning är att vi kan 

återkomma till KF:s presidium om något exceptionellt inträffar som föranleder extra 

granskningsinsatser som i dagsläget inte kan förutses. 

 

  

 

  

 

För revisorerna i Upplands-Bro kommun,  

 

 

 

Roger Gerdin    Thomas Ljunggren 
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PROTOKOLLSUTDRAG 45 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 84 Övergripande mål och budget 2022 
med planering för 2023 – 2024 

 Dnr KS 21/0008 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  

2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

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

deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 46 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 

arbetet med budget 2022–2024. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 

(M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan 

Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till 

Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023–2024. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2022 – med planering för 2023–

2024. 

 Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  

2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny 
ram för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 47 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet 
med bilaga 2 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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Bygglovstaxa från 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område antas, i 

enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-22 med justering 

enligt följande:  

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr   

A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr  

A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr 

2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare. 

3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 

PKV-index. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har den 22 april §48 beslutat om att föreslå 

Kommunfullmäktige en ny Bygglovstaxa.  

Samhällsbyggnadskontoret arbetade fram ett förslag på ny taxa enligt SKR:s 

taxeförslag från 2014, version juli 2020 som var planerat till Bygg- och 

miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021. Ärendet utgick efter önskemål 

från nämnden om att ta fram ett förslag som inte innebär lägre avgifter för de 

stora projekten och samtidigt något lägre för de mindre projekten. Ett nytt 

förslag arbetades då fram i enlighet med de önskemålen til Bygg-och 

miljönämndens sammanträde den 22 april 2021. Bygg- och miljönämnden då 

fattade beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya taxan från januari 

2022. 

Den nuvarande taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess 

reviderats några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och 

bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga 

kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan 

styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra 

samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större 

byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid. 
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Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för 

ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är 

skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i 

varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella 

tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande 

på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att det är den 

handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger 

till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Det nya 

föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i 

linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet med 

faktisk nedlagd handläggningstid. För att den nya taxan ska kunna användas 

behöver handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift 

för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu 

gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.  

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per 

timme. 

Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Underlaget har 

kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter som föreslås bli 

billigare med det nya taxeförslaget enligt kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till Bygglovstaxa från 2022 

 Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 

16 juni 2011 Kf §57  

 Tjänsteskrivelse den 29 april 2021 

 Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträden den 22 

april 2021 

 

Ärendet 

Bakgrund  

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggning av exempelvis 

bygglov, planbesked och andra ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Att 

upprätta och besluta om taxan är ett kommunalt ansvar och som stöd i arbetet 

tar Sveriges kommuner och regioner (SKR) fram underlag för 

taxekonstruktion. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att 

kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet 

som ska finansieras via avgifter. År 2014 tog SKR fram ett nytt underlag för 
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konstruktion av PBL-taxa. Målet med det nya underlaget var att kunna bidra 

till att kommunala taxor blir långsiktigt hållbara samt lätta att förstå och arbeta 

med. Samhällsbyggnadskontoret har under 2016 analyserat sitt arbetet för att ta  

handläggningstider för respektive ärende samt delmoment som prövas mot 

plan- och bygglagen. Dessa tider redovisas i underlaget, som utgår från den 

mall som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram. 

  

Förutsättningar  

Gällande taxa, som baseras på ett underlag från 2011, är svår att förstå och det 

skapar en viss rättsosäkerhet när taxan går att tolka på olika sätt. Det medför 

även en sämre service till sökande, då det inte vid en direkt förfrågan går att 

svara på hur stor avgift som kommer att tas ut för deras ansökan. Sökanden 

som är i planeringsskedet får svårt att ta reda på exakt vad deras byggnationer 

kommer att kosta på sista raden. Avgiften kan bero på flertalet parametrar, 

varav vissa ibland inte kommer fram förrän vid bygglovsprövningen och 

ärendet har kunnat granskas ordentligt. Olika åtgärder återfinns i olika tabeller 

och den totala avgiften måste beräknas genom en formel. Detta gör att 

samhällsbyggnadskontoret idag inte kan lämna ut ett exakt belopp utan 

förbehåll och taxan kan inte presenteras i sin helhet, på ett förståeligt sätt, via 

kommunens hemsida eller annat forum. Avgiften baseras idag till största del på 

bruttoarea, vilket inte alltid har en koppling till den faktiska tiden som ärendet 

kräver i handläggning. Detta resulterar i att ärenden som har en liten bruttoarea, 

exempelvis en mindre komplementbyggnad, kostar mindre än vad den faktiska 

kostnaden för handläggningen är, d v s nedlagd handläggningstid. Ärenden 

med stor bruttoarea, exempelvis flerbostadshus, kan i många fall bli dyrare än 

vad kostnaden för handläggningen är. Rimligheten att exempelvis en fem kvm 

större byggnad genererar ett par tusen kronor i ökad avgift är svår att motivera, 

både för sökande och för tjänstemän.  

Förslag till taxa  

I förslaget till taxa och avgifter inom plan- och bygglagen är kostnaden direkt 

kopplad till sökt åtgärd men även för respektive delåtgärd som kommunen 

utför under hela handläggningen. Förslaget innebär därmed, förutom att den är 

mer rättvis, en trygghet för de sökande, de kan direkt få veta den totala avgiften 

för ansökan eller exempelvis vad ett extra platsbesök har för avgift. Taxan 

kommer även att vara möjlig att lägga ut på hemsidan. En del ärenden ligger 

kvar på timdebitering, detta är främst de ärenden som är svåra att beräkna en 

genomsnittlig tidsåtgång för på grund av ärendets komplexitet. Förhoppningen 

är att dessa ska inarbetas på sikt och generera en fast avgift. Det nya förslaget 

till taxa kommer att innebära att små ärenden blir dyrare än idag men de 

kommer däremot att stå i rimligare proportion till de faktiska kostnaderna för 

nedlagd handläggningstid. Större åtgärder kommer i överlag bli lite billigare än 

dagens taxa, men också stå i en rimligare proportion till de faktiska 



93 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Bygglovstaxa från 2022

 

 
   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-04-29 KS 21/0308 

 

 

 

kostnaderna. För att den nya taxan ska kunna användas behöver 

handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift för 

handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) m fl. I nu gällande 

taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.  

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per 

timme. 

Underlaget för timtaxan redovisar en uträknad kostnad per timme som är 

beräknad på genomsnittliga kostnader för befintlig personal, lokaler, OH-

kostnader m m. Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan 

indexuppräknas årligen enligt PKV.  

Barnperspektiv 

Att ha en taxa för plan-och bygglovstaxa som bättre speglar det arbete som 

kommunens tjänstemän lägger ner innebär att kommunens ekonomiska medel 

kan läggas på investeringar som ger bättre förutsättningar för barn.  

  

 

 

Linda Edgren  Ylva Malm 

Tf Samhällsbyggnadschef Tf bitr Samhällsbyggnadschef  

 

Bilagor 

1. Förslag till Bygglovstaxa från 2022 

2. Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 

16 juni 2011 Kf §57  

3. Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträden den 22 

april 2021 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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1 Allmänna bestämmelser 
 

1.1 Syfte och tillämpning 
Denna taxa ersätter den befintliga taxan som var antagen av 
Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, förutom tabell 7 Avgift för 
planbesked och tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner. 
 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A.1-A.14 
samt A.17-A.21 och tidsuppskattningar A.1-A.14 samt A.17-A.21 i 
kommunens beslut att anta taxan. 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ 
PBL. 

Taxan tillämpas för Bygg-och Miljönämndens handläggning av ärenden etc. 
enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp 
framgår av taxetabell A.1-A.14 samt A.17-A.21. Med ärendetyp avses typ av 
besked, beslut, handläggning. 

1.2 Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i 
tabell A.1-A.14 samt A.17-A.21 fastställda avgiften. I vilka fall mervärdesskatt 
ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 
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1.3 Principer 
Enligt denna taxa utgår avgift för: 

• beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  

• beslut om lov,  

• tekniska samråd och slutsamråd,  

• arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 

• expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och  

• andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

1.4 Avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört 
uppdrag ska erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts 
vid beställningen.  

1.5 Betalning och fakturering  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av 
den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har 
gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, 
när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Avgift får tas ut i förskott. Bestämmelsen syftar till att kommunen ska ha 
möjligheten att ta ut hela avgiften för ett ärende på en och samma gång, det vill 
säga både för bygglov och efterföljande arbete fram till slutbesked. Det är 
däremot ingen skyldighet. För återbetalning av avgift, se punkt 2.10. 

1.6 Indexuppräkning av taxan  
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla. Bygg-och Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med 
den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. Indexuppräkning innebär att föregående års belopp 
multipliceras med (1+indexförändringen). Vid en flerårig uppräkning sker 
multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare. 
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2 Avgift enligt tabell 
2.1 Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden per timme är 1250 kronor för ärenden avseende 
taxetabell A.1-A.14 och A.17-A.21. 

2.2 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en 
lägre avgift för den sökande. 

2.3 Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande 
underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden 
om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 
25%, 50% eller 75%.  

2.4 Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för 
motsvarande åtgärd. 

2.5 Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, 
anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall 
genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
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2.6 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A.1-A.14 
samt A.17-A.21 utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid 
för handläggning av ärendet. 

2.7 Extra samråd, startbesked med mera 
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns 
önskemål om extra startbesked, arbetsplatsbesök med mera kan tillval göras 
enligt tabell A14. 

2.8 Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller 
avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt 
vidtagits i ärendet.  

2.9 Ändring av taxan 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

2.10 Återbetalning av avgift  
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter 
lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära 
avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. 
Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig 
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 
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2.11 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01. 
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3 Taxetabeller 
A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna 
och timdebitering, se kommunens taxebestämmelser. 

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).  

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, 
givet förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser 
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller 
inte av ett tidigare givet förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL. 

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk 
Standard, SS 21054:2009. 
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt 
andra bygglovspliktiga och 
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 33 750 kr 

A 1.2 Avviker från detaljplan 37 500 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 37 500 kr 

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även 
tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovspliktiga och anmälningspliktiga 
åtgärder som ingår i samma ansökan som 
nybyggnaden av bostadshuset. 

Planenligt 25 000 kr 

A 1.5 Avviker från detaljplan 28 750 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 28 750 kr 
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A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.8 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 1.9 Utanför planlagt område 21 250 kr 

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 12 500 kr 

A 1.11 Avviker från detaljplan 15 000 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 15 000 kr 

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 18 750 kr 

A 1.14 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 21 250 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 12 500 kr 

A 1.17 Avviker från detaljplan 15 000 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 15 000 kr 

A 1.19 Ny- och tillbyggnad av mycket enkel 
karaktär, utan tekniskt samråd, t.ex. 
växthus, oisolerat uterum, skärmtak, förråd 
≤ 15 kvm, carport, tillbyggnad, kolonistuga 
och komplementbyggnad 

Planenligt 4 375 kr 

A 1.20 Avviker från detaljplan 6 250 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 6 250 kr 

A 1.22 Mur och plank, utan tekniskt samråd Planenligt 5 625 kr 

A 1.23 Avviker från detaljplan 8 750 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 8 750 kr 

A 1.25 Fasadändring stor, utan tekniskt samråd Planenligt 8 750 kr 

A 1.26 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 4 375 kr 

A 1.27 Rivningslov för enbostadshus eller 
komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 

Planenligt 3 750 kr 

A 1.28 Marklov, utan tekniskt samråd Planenligt 5 625 kr 

A 1.29 Avviker från detaljplan 8 750 kr 

A 1.30 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Planenligt 17 500 kr 

A 1.31 Avviker från detaljplan 20 000 kr 

A 1.32 Utanför planlagt område 20 000 kr 

A 1.33 Planenligt 11 250 kr 
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A 1.34 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 1.35 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.36 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus (fristående 
eller sammanbyggda) utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

16 250 kr 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 28 750 kr 

A 2.2 Avviker från detaljplan 31 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 20 000 kr 

A 2.5 Avviker från detaljplan 22 500 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.7 Nybyggnad 101 - 500 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd 

Planenligt 53 750 kr 

A 2.8 Avviker från detaljplan 60 625 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 60 625 kr 

A 2.10 Nybyggnad 501 - 1000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 83 750 kr 

A 2.11 Avviker från detaljplan 91 250 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 91 250 kr 

A 2.13 Nybyggnad 1001 - 5000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 145 000 kr 

A 2.14 Avviker från detaljplan 185 000 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 185 000 kr 

A 2.16 Nybyggnad 5001 - 10000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 218 750 kr 

A 2.17 Avviker från detaljplan 285 000 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 285 000 kr 

A 2.19 Nybyggnad 10001 - 15000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 297 500 kr 

A 2.20 Avviker från detaljplan 390 000 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 390 000 kr 
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A 2.22 Nybyggnad 15001 - 25000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 401 250 kr 

A 2.23 Avviker från detaljplan 520 000 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 520 000 kr 

A 2.25 Nybyggnad ≥ 25001 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd  

Planenligt 507 500 kr 

A 2.26 Avviker från detaljplan 662 500 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 662 500 kr 

A 2.28 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 0 - 500 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 15 000 kr 

A 2.29 Avviker från detaljplan 18 125 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 18 125 kr 

A 2.31 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 501 - 1000 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 25 000 kr 

A 2.32 Avviker från detaljplan 30 625 kr 

A 2.33 Utanför planlagt område 30 625 kr 

A 2.34 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus ≥ 1001 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 45 000 kr 

A 2.35 Avviker från detaljplan 56 250 kr 

A 2.36 Utanför planlagt område 56 250 kr 

A 2.37 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar 0 - 50 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 10 625 kr 

A 2.38 Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 2.39 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 2.40 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar ≥ 51 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 19 375 kr 

A 2.41 Avviker från detaljplan 25 000 kr 

A 2.42 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.43 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 22 500 kr 

A 2.44 Avviker från detaljplan 26 250 kr 

A 2.45 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.46 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt samråd 

Planenligt 15 000 kr 

A 2.47 Avviker från detaljplan 18 750 kr 

A 2.48 Utanför planlagt område 18 750 kr 

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 25 625 kr 

A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr 
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A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.52 Tillbyggnad eller ombyggnad 101 - 1000 
kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 40 625 kr 

A 2.53 Avviker från detaljplan 46 250 kr 

A 2.54 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.55 Tillbyggnad eller ombyggnad ≥1001 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd 

Planenligt 72 500 kr 

A 2.56 Avviker från detaljplan 79 375 kr 

A 2.57 Utanför planlagt område 79 375 kr 

A 2.58 Fasadändring stor, med tekniskt samråd Planenligt 18 750 kr 

A 2.59 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 2.60 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 11 250 kr 

A 2.61 Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 2.62 Balkonger eller inglasning av balkonger 1 - 
5 balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 2.63 Avviker från detaljplan 9 375 kr 

A 2.64 Balkonger eller inglasning av balkonger >5 
balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.65 Avviker från detaljplan 16 875 kr 

A 2.66 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 28 750 kr 

A 2.67 Avviker från detaljplan 31 250 kr 

A 2.68 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.69 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 18 750 kr 

A 2.70 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 2.71 Utanför planlagt område 21 250 kr 
    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
7 500 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

10 000 kr 
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A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

625 kr 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

625 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- 
och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) 
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som 
är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 

    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Planenligt 13 750 kr 
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A 5.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 16 250 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.5 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 000 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 13 750 kr 

A 5.8 Avviker från detaljplan 16 250 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.11 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 000 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.14 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 000 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    7 500 kr 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 7 500 kr 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 250 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 750 kr 
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A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 11 250 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 750 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd 

9 375 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd 

3 125 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt 
samråd 

12 500 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt 
samråd 

3 750 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med 
tekniskt samråd 

12 500 kr 
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A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan 
tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 12 500 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 750 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

10 625 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

6 875 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

11 875 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

6 875 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

10 625 kr 

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

5 625 kr 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 
PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

10 625 kr 

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

5 625 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, 
med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

10 625 kr 

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

5 625 kr 



93 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Förslag ny bygglovstaxa 2022

Plan-och Bygglovstaxa 2022 

 
 

Sid 18 av 20 
 

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, utan tekniskt samråd 

5 625 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder (gäller ej vid en- och 
tvåbostadshus)  

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 13 750 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 8 750 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov (gäller ej vid en- 
och tvåbostadshus)  

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 13 750 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 8 750 kr 
    

A 11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  Timdebitering 

A 11.2 Utanför planlagt område Timdebitering 
    

A 12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 
    

A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
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A 14 Extra debitering 

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Extra tekniskt samråd, per styck 5 000 kr 

A 14.2 Extra startbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.3 Extra arbetsplatsbesök eller slutsamråd, per styck 5 000 kr 

A 14.4 Interimistiskt slutbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.5 Extra slutbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.6 Utse ny kontrollansvarig 1 250 kr 
    

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
inte finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
    

A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
    

A 20 Avskrivning  



93 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Förslag ny bygglovstaxa 2022

Plan-och Bygglovstaxa 2022 

 
 

Sid 20 av 20 
 

Ärendetyp Avgift 

A 20.1 Avskrivning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp     

A 21 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

A 21.1 Avvisning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
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Inledning 

Utgångspunkter 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en 

avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för ny-

byggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra 

tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom 

ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek-

niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 

kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes 

Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för 

program, om ett sådant behövs. 

Med byggnadsnämnden avses enligt 1 kap. 4 §  plan- och bygglagen den 

eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag. 

Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna 

för uppgifterna ovan.  

Materialet har justerats med hänsyn till förhållandena i Upplands-

Bro kommun.  
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Allmänna regler om 

kommunala avgifter 

Kommunallagen 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 

kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttig-

heter som de tillhandahåller. 

För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyl-

diga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt 

föreskrivet”.  

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 

sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen 

tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även 

”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 

verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommu-

nerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.  

Självkostnadsprincipen 

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 

avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 

av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnads-

principen som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 

svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 

KAPITEL

 
 

1  
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Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam-

het. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämp-

ningen av självkostnadsprincipen. 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 

syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 

det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verk-

samheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och 

praxis, 2006, s. 354). 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 

relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 

till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso-

nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 

försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 

kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-

tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-

nader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 

Likställighetsprincipen 

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur av-

gifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda ut-

tryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyl-

diga. 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 

däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 

kommunallagen. 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 

det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 

eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grun-

der. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 

avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 

befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 

får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 

för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 

inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 

differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 

prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 

1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 
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Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 

tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 

retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 

Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaver-

kande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 

synnerliga skäl för det”. 

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 

ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tid-

punkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 

nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

Plan- och bygglagen  

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 

Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start-

besked, slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  

3. tekniska samråd och slutsamråd,  

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  

5. upprättande av nybyggnadskartor,  

6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  

7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 

kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestäm-

melser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 

byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 

eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 

avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finan-

siera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyl-

diga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 

bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygg-

lagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det  
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(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivnings-

verksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinan-

sierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Administrativa rutiner 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa  

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom-

munfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 

beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 

följande: 

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommun-

fullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 

bygglagen. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 

nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommun-

fullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 

innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den före-

slagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 

lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 

grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 

kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 

behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.  

Överklagande av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 

laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 

kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Över-

klagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 

den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslags-

tavla. 

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 

innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 

protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 

KAPITEL

 
 

2  
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 

den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 

om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda för-

troendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om 

avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga 

kommunala nämnden. 

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör dele-

geras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delega-

tionsordningar anpassas till gällande regler. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighets-

utövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Vad avgiftsbeslut bör innehålla 

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 

 Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 

 Hur stor avgift som debiteras. 

 När betalning ska ske. 

 Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 

22-28 §§ förvaltningslagen). 

 Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 

Avgiftsbestämning  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet 

eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som av-

giften avser är utförd. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda 

skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden 

besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnads-

nämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 

tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 

byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.  

Antagande av taxan  
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Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 

ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.  

Betalning av avgift  

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i fak-

tura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betal-

ning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräk-

ning ska då ske mot eventuell bygglovavgift 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 

överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i en-

skilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos läns-

styrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnads-

nämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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Bestämmelser om 

plan- och bygglovtaxa 

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut 

med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 

(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kom-

munens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 

dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  

Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 

Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 

en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om all-

män försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 

på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 

ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen 

i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor 

N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har 

färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 

50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfull-

mäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan 

grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges 

Kommuner och landstings kommungruppsindelning
1
, dock alltid med 

beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.  

                                                           
1
 http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx 

KAPITEL

 
 

3  
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor  

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp  

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor  

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor  

UF Utstakningsfaktor  

 

 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 

öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-

 förd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 

 volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

 betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

 funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 

Standard SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med 

den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 

beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 

tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
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Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.   

 

 

Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i 

förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 

förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 

föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 

ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 

överlämnas. 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 

tid innan betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. 

preskription sker efter tio år. 
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Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 

anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämp-

lig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m
2
) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 

komplementbyggnader  

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 85 

8 000-9 999 100 

KAPITEL

 
 

4  
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10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver  + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov-

befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 

transformatorbyggnader och liknande.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 

sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas area-

faktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 

Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden 

ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. 

Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar. 

I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för 

lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer före-

kommer. 

Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostna-

der för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer 

550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150 kr/tim ger en tim-

kostnad på 737,5 kr/tim)  

Timdebiteringen ska debiteras med 840  kr /tim 
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Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra  

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 

kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.  

 

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5   40 

Sakägare 6-9   60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 

Post- och 

Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB N 

(OF enligt tabell 1)  

 
Åtgärd Handläggnings-

faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 

förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 

Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslut-

ning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  

Utrymnings- och räddningsvägar 

Måttgranskning 

Besiktning 

7 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärder Handläggnings-

faktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 

kontrollansvarig 

7 

Startbesked  

Tekniskt samråd 10 

Startbesked och beslut om kontrollplan 5 

Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 

 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 

utanför detaljplan 

Antal timmar 

Tillägg för prövning av liten av-

vikelse 

20 % påslag på bygglovavgiften  

Varsamhet 10 % påslag på bygglovavgiften  

Ombyggnad  100 % av bygglovavgiften  

Ändring 70 % av bygglovavgiften (berörd 

del) 

Tidsbegränsat bygglov 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng-

ning 

50 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 

förlängning 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 80 % av bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 

 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 

(kommunicering 

tillkommer) 

Antal timmar 

Ingripandebesked Antal timmar (minst 1) 

Planbesked Se nedan 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid 

beräkning av bygglovavgiften om villkoren har 

uppfyllts vid bygglovprövningen) 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB
2
 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

 

Planbesked 

Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp. 

Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp. 

Planbesked -Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

10 000 kronor. 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bo-

stadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbygg-

nad av verksamheter upp till totalt 250 m
2
 bruttoarea eller övriga 

projekt med en markarea om högst 2 000 m
2
 eller ändrad mark-

användning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 

markanvändning av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 

enkelt planförfarande. 

 

                                                           
2
 Justeringsfaktor N kan användas 
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Medelstor åtgärd 

15 000 kronor 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier 

för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor 

åtgärd. 

 

Stor åtgärd 

30 000 kronor 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 

100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 

5 000 m
2
 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 

20 000 m
2
 markarea eller ändrad markanvändning till något av 

ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för arbetet med framtagande av 

detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Avgifter för detaljplan tas i normalfallet ut via planavtal, i vissa fall tas 

en planavgift ut i samband med att bygglov meddelas. 

Planavtal tecknas med intressenter inför en planläggning för att 

specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Kostnaden i 

planavtalet kan antingen bygga på kommunens genomsnittliga kostnad 

för en detaljplan som har liknande karaktär och omfattning eller baseras 

på löpande timkostnad enligt tabell 2 i denna taxa och övriga verifierade 

kostnader. 

För planer som kommunen bekostat tas planavgift ut i samband med 

bygglov. 

 

Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 

per 1 000 m².  

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 

 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 25 15 15 

Detaljplan inkl program 50 25 25 

Fastighetsrättsliga åtgär-

der i detaljplan 

25 15 15 

 

 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § 

PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan 

dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser 

från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas 

planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 

detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 

gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har 

stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 
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För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas 

enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA 

tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

Planavgift tas även ut för äldre detaljplaner som upprättats enligt Plan- 

och bygglagen (1987:10) i de fall kommunen haft kostnader för 

planläggningen 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex 

där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov 

som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

 

Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 

Avgift = HF x mPBB x N 

Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser  

 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 
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Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 

(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 

hiss 

Antal timmar (minst 1 tim) 

 

 

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnads-

nämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift 

för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastig-

hetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla 

byggnader).  

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)
3
 x N  

Area (m
2
) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 

bygglovpliktiga 

komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m
2
* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

                                                           
3
 Bygglov inklusive startbesked 
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1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 85 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad – 

lagerhall  

≥ 500 m2  

OF se 

intervall 

ovan 

24 28 

Vindsinredning 

≤ 199 m2 

8 17 28 

 

 

Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)
4
 x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

<50 m
2
 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

>50 m
2
 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

  4 14 15 

 

                                                           
4
 Bygglov inklusive startbesked 



93 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Gällande taxa bmn

 

 

Upplands-Bro kommun version 2011-05-04 

 28 

Tabell 12 Tillbyggnad  

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)
5
 x N 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m
2
 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m
2
 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-99 m
2
 6 17  28 

Tillkommande yta BTA 100-199 m
2
 8 17  28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m
2
 10 17  28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m
2
 12 17  28 

Ytterligare intervall se 

tabell 11  

     

 

 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, för-

råd 

Oavsett storlek 

men ≤ 50 % av 

ursprunglig 

byggnads BTA  

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m
2
 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 

lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m
2
 2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

 

                                                           
5
 Bygglov + startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)
6
 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m
2 

BTA 4 21 28 

Kolonistuga < 40 m
2
 2 14 15 

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 

oisolerat 

> 15 m
2 

men 

≤ 50 m
2
 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

     

 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 

hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m
2 

är 

dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför 

föreslås lika avgift som för permanenthus . 

                                                           
6
 Bygglov + startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 

För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2. 

Bygglovavgift = mPBB x HF1 x N 

 Yta BTA HF1 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m
2
 50 

Skärmtak ≥ 31 m
2
 100 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)
7
 x N 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 

enbostadshus
8
 

 2 17 13 

Hiss/ramp
*
  4 17 15 

Mur och eller plank vid en-

bostadshus 

 4 10 13 

Mur och/eller plank – 

bullerplank/stabilitet – 

oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 

tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 

normalt bygglov 

   

 

Bygglovavgift = mPBB x HF1
9
 x N 

                                                           
7
 Bygglov inklusive startbesked 

8
 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan
10

 (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Håltagning/bärande konstruktion, mindre 30 

Håltagning/bärande konstruktion, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

 

 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 250 m
2
 BTA 100 

250-999 m
2
 BTA 200 

>1000 m
2
 BTA  400 

 

 

 

                                                                                                                                              
9
 Bygglov inklusive startbesked 

10
 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 

behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar
11

 

Prövning skall ske som för byggnader  

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Åtgärd  HF om liten 

påverkan på stads- 

eller land-

skapsbilden  

HF om stor 

påverkan på stads- 

eller landskaps-

bilden  

Stor skylt, stor vepa ≥ 20 m
2
  200 

Vepa ≥ 1 m
2
 men 

≤ 20 m
2
 

80  

Skyltprogram-

granskning 

≥ 20 m
2
 100 200 

Prövning mot 

skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan 

gällande 

skyltprogram 

 

Placering, 

Utformning, 

Miljö- och 

omgivnings-

påverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 

stadspelare 

≤ 10 m
2
 60  

Skylt, skyltpelare, 

stadspelare,  

≥ 10 m
2
 vid 

busskur 

- 150 

Ljusramp   Ny/ny front - 100 

                                                           
11

 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 

behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Ljusramp  utöver den 

första 

20 - 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller 

likn.  

> 5 st  100 

Byggskylt eller -vepa ≤ 15 m
2
 - 60 

Byggskylt eller -vepa ≥ 15 m
2
   10  

Förbesiktning  Per gång 10 20 

Remiss  Trafikverket 

m.fl. 

15 15 

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsin-

satser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 

ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m
2
 är 

avgiftsfri. Är skylten större än 15 m
2
 tas avgift ut enligt tabell . 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 

stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på 

fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyl-

tars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 

fyllning 

Antal timmar (minst 1) 

 

 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

fler än ett  550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk  ett verk 550  

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m
2
 60 24 28 

Tillägg görs för 

byggnad enl. ovan 

5 000-10 000 m
2
 80 24 28 

 ≥ 10 000 m
2
 100 24 28 

Parkeringsplats Antal timmar (minst 1) 

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) 

 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): 

Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, 

Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 

Skjutbana 

Anläggning i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 

fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 

(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 

< 5 000 m
2
 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m
2
, 

flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 

annars inte hamn  

80 24 28 

Utökning med 

pontonbrygga –  

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 

rivningslov som 

förhandsbesked 

Full avgift HF 1  

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 

ärende) 

25 % av normal bygglov-

avgift eller tidersättning se 

tabell 2 

 

 

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 

Tillsyn och avgiftsuttag enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor bedrivs av Attunda Brandkår. 
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 

Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.  

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnads-

karta m.m.  

Avgift = mPBB x NKF x N  

Nybyggnadskarta  NKF eller tid-

ersättning 

Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller 

fastighetsgränser, höjder, 

befintliga byggnader, plan-

information och 

anslutningspunkter 

  

Enbostadshus/enstaka byggnad 

Oavsett tomtyta 

150 110 

Övriga byggnader; 

sammanbyggda enbostadshus, 

flerfamiljshus samt alla övriga 

byggnader och anläggningar. 

Tomtyta mindre eller lika med 1 

999 m
2
. 

150 110 

2 000-4 999 m
2
 250 150 

5 000-9 999 m
2
 350 200 

10 000-15 000 m
2
 450 250 

Tomtyta större än 15 000 m
2
 Skälighetsbedö

mning/nedlagd 

tid 

 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

primärkarteområdet  

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10  10  

Komplettering av 

nybyggnadskarta 

40  40  

Förhandskopia alt, preliminär 

nybyggnadskarta 

Tidersättning Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda Tidersättning Tidersättning 
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kompletteringar utanför 

primärkarteområdet  

Alla övriga åtgärder  Tidersättning Tidersättning 
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Tabell 24 Avgift för utstakning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 

samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 

och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusom-

råde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efter-

hand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 

hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 

hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redo-

visas i läge och höjd på utstakningsskissen.  

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med 

verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.  

 som byggherren föreslår.  

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift 

ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 

skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 

15-49 m
2
 

 

80 

1-199 m
2
 180 

200-499 m
2 

 210 

500-999 m
2
 240 

1000-1 999 m
2
 290 

2 000-2 999 m
2
 340  

Större än 3000 m
2
 390  

Tillägg per punkt utöver 4 10  

Objekt större än 3 000 m
2
. Avgiften ska 

beräknas för hela ärendet under förutsättning 

att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 

arbetsfixar 

Tidersätting se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- 

och tvåbostadshus (4 punkter).  

Utstakningsfaktor 

UF 

15-199 m
2
 70 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 

UF 

15-199 m
2
 50 

200-1 000 m
2
 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor 

UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning 

(minst 1 h) 

 

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. 

 

Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 

geografisk information 

Tabellen har utgått  
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Tabell 26 Lägeskontroll  

(Moms 25 % tillkommer) 

Avgift = mPBB x MF x N 

Lägeskontroll sker för alla byggnader 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 

byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

Byggnader mindre än 50 m
2
 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m
2
 75 

200-499 m
2
 90 

500-999 m
2
  110 

1 000-1 999 m
2
 130 

2 000-2 999 m
2
 150 

3 000-5 000 m
2
  170 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

 

Komplementbyggnad – nybyggnad 

garage/uthus till en- och tvåbostadshus 

(4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

Byggnader mindre än 50 m
2
 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m
2
 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

Byggnader mindre än 50 m
2
 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m
2
  40 

200-1 000 m
2
 80 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

För ärende större än 5 000 m
2
 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid 

tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 
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Tabell 27 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 

geografisk information  

(Moms 25 % tillkommer) 

Avgift per HA = mPBB x KF x N 

 

Kommentar 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en 

blandning av skattemedel och avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas 

vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommu-

nala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 

kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materia-

let för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt 

begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

 

 

Primärkarta 

Innehåll i kartan 

Informationsandel 

i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 

3d stadsmodell, digital  KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 
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Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm
2
)  

0-150 8 

150 < 4 

 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

 

Snedbild / fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)  2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

  

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersätt-

ning och materialkostnad. 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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Tabell 28 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

Avgift = mPBB x MF x N 

 (Moms 25 % tillkommer) 

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. 

 

Objekt MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

10 

 

 

Tabell 29 Utskrift 

Avgift per m
2
 = mPBB x ÅF x N 

 (Moms 25 % tillkommer) 

 

Utskrift på papper 

Area dm
2 

ÅF 

Text och linjer 8 

Täckande utskrift 

(ytor, raster) 

16 
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 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-22 

 

§ 48 ALL.2021.105 Bygglovstaxa från 2022 
 Dnr BMN 21/0005 

Beslut 
Bygg-och Miljönämnden beslutar: 

1 att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxa för 
ärenden inom plan- och bygglagens område. Taxan börjar gälla 1 januari 
2022 och gäller tillsvidare. 

2 att föreslå kommunfullmäktige ge Bygg-och miljönämnden i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
prisbasbelopp och enligt PKV-index. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram ett förslag på ny taxa enligt 
SKR:s taxeförslag från 2014, version juli 2020 som var planerat till Bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021. Ärendet utgick efter önskemål 
från nämnden om att ta fram ett förslag som inte innebär lägre avgifter för de 
stora projekten och samtidigt något lägre för de mindre projekten. Ett nytt 
förslag har arbetats fram i enlighet med detta önskemål. 

Den nuvarande taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess 
reviderats några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och 
bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga 
kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan 
styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra 
samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större 
byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid. 
Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för 
ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är 
skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i 
varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella 
tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande 
på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att det är den 
handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger 
till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Det nya 
föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i 
linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet med 
faktisk nedlagd handläggningstid.  
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 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-22 

 

För att den nya taxan ska kunna användas behöver handläggningskostnad per 
timme fastställas för att kunna ta ut avgift för handläggning av ärenden enligt 
plan- och bygglagen (PBL) m.fl. i nu gällande taxa från 2011 är 
handläggningskostnaden per timme 900 kr. Samhällsbyggnadskontoret har 
tagit fram en specifik uträkning av handläggningskostnaden per timme enligt 
SKL:s beräkningsmodell.  

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per 
timme. 

Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Underlaget har 
kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter som föreslås bli 
billigare med det nya taxeförslaget enligt kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 
• Förslag till ny bygglovstaxa 

• Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 
16 juni 2011 Kf §57  

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 

Förslag till beslut 
Bygg-och Miljönämnden beslutar att: 

1 föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxa för ärenden 
inom plan- och bygglagens område. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och 
gäller tillsvidare. 

2 att föreslå kommunfullmäktige ge Bygg-och miljönämnden i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
prisbasbelopp och enligt PKV-index. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Åström (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 

har beslutet i enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-22 

 

Behov av rättelse  
I den beslutade taxan uppdagades det att det hade skett ett räknefel gällande 
punkterna A 2.49-51 då timmar för tekniskt samråd och arbetsplatsbesök inte 
var inräknade i det utskickade materialet. I den fortsatta hanteringen i 
Kommunstyrelsen inför beslut i Kommunfullmäktige behöver detta justeras så 
att avgifterna stämmer enligt modellen även för A 2.49-51, enligt följande:  
A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA),  
med tekniskt samråd   Planenligt         25 625 kr   
A 2.50     Avviker från detaljplan   31 250 kr   
A 2.51     Utanför planlagt område 31 250 kr  

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 66 Bygglovstaxa från 2022 
 Dnr KS 21/0308 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område antas, i 

enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-22 med justering 

enligt följande:  

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr   

A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr  

A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr 

2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare. 

3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 

PKV-index. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har den 22 april §48 beslutat om att föreslå 

Kommunfullmäktige en ny Bygglovstaxa.  

Samhällsbyggnadskontoret arbetade fram ett förslag på ny taxa enligt SKR:s 

taxeförslag från 2014, version juli 2020 som var planerat till Bygg- och 

miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021. Ärendet utgick efter önskemål 

från nämnden om att ta fram ett förslag som inte innebär lägre avgifter för de 

stora projekten och samtidigt något lägre för de mindre projekten. Ett nytt 

förslag arbetades då fram i enlighet med de önskemålen til Bygg-och 

miljönämndens sammanträde den 22 april 2021. Bygg- och miljönämnden då 

fattade beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya taxan från januari 

2022. 

Den nuvarande taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess 

reviderats några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och 

bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga 

kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan 

styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra 

samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större 

byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid. 

Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för 

ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är 

skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i 

varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande 

på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att det är den 

handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger 

till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Det nya 

föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i 

linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet med 

faktisk nedlagd handläggningstid. För att den nya taxan ska kunna användas 

behöver handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift 

för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu 

gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.  

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per 

timme. 

Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Underlaget har 

kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter som föreslås bli 

billigare med det nya taxeförslaget enligt kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till Bygglovstaxa från 2022 

 Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 

16 juni 2011 Kf §57  

 Tjänsteskrivelse den 29 april 2021 

 Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträden den 22 

april 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område antas, i 

enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-22 med justering 

enligt följande:  

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr   

A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr  

A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr 

2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare. 

3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 

PKV-index. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Charlotte Ahlstrand 

Exploateringschef 

Mark- och exploateringsavdelningen 

+46 8-581 696 78 

charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se 

2021-04-19 KS 21/0282  

Kommunstyrelsen 
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Omreglering av tomträttsavgäld, Tång 2:2 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till 

tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig avgäld om  

5 100 000 kr. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Fastigheten Tång 2:2 är sedan den 1 juli 2012 upplåten med tomträtt. Enligt de 

regler som gäller för tomträtt regleras tomträttsavgälden vart tionde år. 

Tomträttsavgälden ska nu regleras så att en ny avgäld kan gälla fr.o.m. den 1 

juli 2022. Ett år innan den nya avgälden ska börja gälla måste parterna vara 

överens om den nya nivån. Kommer parterna inte överens om avgälden lämnar 

kommunen in en stämningsansökan till domstolen som får avgöra avgäldens 

storlek. I de flesta fall brukar parterna förlikas under förhandlingarna i 

domstolen. 

Den nya avgälden beräknas på en värdering utförd av Nordier Property 

Advisors med värdetidpunkt april 2021. En bedömd rimlig avgäldsränta är i 

nuläget 3%. 

Nuvarande avgäld för Tång 2:2 är 780 000 kr per år. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021 

 Värderingsutlåtande utförd av Nordier Property Advisors, med 

värdetidpunkt april 2021 

 Tomträttsavtal för fastigheten Tång 2.2 

Ärendet 

Regler för hur avgälden ska beräknas finns i jordabalken. Enligt jordabalken 

och rättspraxis är en grundregel att avgälden skall motsvara en skälig ränta på 

markens värde. Ändamålet med tomträttsupplåtelsen, d.v.s. vad marken får 

användas till, påverkar markens värde och därmed också storleken på avgälden. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-19 KS 21/0282 

 

 

Kommer parterna inte överens om avgälden lämnar kommunen in en 

stämningsansökan till domstolen som får avgöra avgäldens storlek. I de flesta 

fall brukar parterna förlikas under förhandlingarna i domstolen. 

Fastigheten Tång 2:2 är sedan den 1 juli 2012 upplåten med tomträtt. Enligt de 

regler som gäller för tomträtt regleras tomträttsavgälden vart tionde år. 

Tomträttsavgälden ska nu regleras så att en ny avgäld kan gälla fr.o.m. den 1 

juli 2022. Ett år innan den nya avgälden ska börja gälla måste parterna vara 

överens om den nya nivån.  

Den nya avgälden beräknas på en värdering utförd av Nordier Property 

Advisors med värdetidpunkt april 2021. En bedömd rimlig avgäldsränta är i 

nuläget 3%. 

Ny avgäld beräknas enligt följande: markvärde, 172 000 000 kr x ränta, 0,03 = 

5 100 000 kr/årlig avgäld 

 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadsfrågor berör barn i större eller mindre utsträckning beroende 

på vilka sakfrågor som ska beslutas. Denna specifika fråga bedöms inte få vare 

sig positiva- eller negativa konsekvenser för barn och deras livsmiljö i 

Upplands-Bro kommun. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Linda Edgren Charlotte Ahlstrand 

t.f. samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 

 

Bilagor 

1. Värderingsutlåtande utförd av Nordier Property Advisors, med 

värdetidpunkt april 2021 

2. Tomträttsavtal för fastigheten Tång 2.2 

Beslut sänds till 

 Mark- och exploateringsavdelningen 

 



Bilagan omfattas av sekretess.
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 68 Omreglering av tomträttsavgäld, Tång 
2:2 

 Dnr KS 21/0282 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till 

tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig avgäld om 

5 100 000 kr. 

2. Paragrafen justeras den 11 juni kl. 10:00. 

Sammanfattning 

Fastigheten Tång 2:2 är sedan den 1 juli 2012 upplåten med tomträtt. Enligt de 

regler som gäller för tomträtt regleras tomträttsavgälden vart tionde år. 

Tomträttsavgälden ska nu regleras så att en ny avgäld kan gälla fr.o.m. den 1 

juli 2022. Ett år innan den nya avgälden ska börja gälla måste parterna vara 

överens om den nya nivån. Kommer parterna inte överens om avgälden lämnar 

kommunen in en stämningsansökan till domstolen som får avgöra avgäldens 

storlek. I de flesta fall brukar parterna förlikas under förhandlingarna i 

domstolen. 

Den nya avgälden beräknas på en värdering utförd av Nordier Property 

Advisors med värdetidpunkt april 2021. En bedömd rimlig avgäldsränta är i 

nuläget 2,5%. 

Nuvarande avgäld för Tång 2:2 är 780 000 kr per år. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021 

 Värderingsutlåtande utförd av Nordier Property Advisors, med 

värdetidpunkt april 2021 

 Tomträttsavtal för fastigheten Tång 2.2 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till 

tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig avgäld om 

5 100 000 kr. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar att andra beslutspunkten ges följande lydelse: 

”Paragrafen justeras den 11 juni kl. 10:00” 

Beslutsgång 

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

till beslut med Fredrik Kjos (M) ändringsyrkande, då ingen har yrkat på enbart 

kontorets förslag. Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i 

enlighet med detta och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Mark- och exploateringsavdelningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-05-06 KS 21/0225  

Kommunstyrelsen 
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Avgifter och ersättning Kulturcheckar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 

och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 

med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 

till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 

kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021 

antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den 

nya modellen ska implementeras till hösten 2021. 

Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev 

betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som 

erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen. 

Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå för 

Kommunfullmäktige att befintlig kursavgift för vårdnadshavare och myndiga 

elever kvarstår vid införandet av kulturchecksystemet och förblir 900 kr för en 

kurs per termin och elev.  

Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen 

ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en 

kulturaktivitet. 

För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 

kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per 

elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng 

vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat 

anordnare så följer kulturchecken med eleven.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-05-06 KS 21/0225 

 

 

Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer 

sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 

mars 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021. 

 Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 

november 2012. 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 

kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021 

antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den 

nya modellen ska implementeras till hösten 2021. 

Terminsavgift för vårdnadshavare och elever 

Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev 

betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som 

erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen. Anordnare får 

inte lägga till ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver 

instrumenthyra. Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.  

Terminsavgiften för kulturskolan beslutades senast av Kommunfullmäktige 

den 29 november 2012 i samband med budget för 2013. Avgiften fastställdes 

då till 900 kr för en kurs per elev och termin. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå 

Kommunfullmäktige att de befintliga avgifterna för kunden (barn och 

föräldrar) i Upplands-Bro kommun kvarstår vid införandet av 

kulturchecksystemet. På så sätt sker ingen förändring gällande barn och ungas 

möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning 

eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglerna. Även 

längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun föreslås 

bibehållas. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att innebära ökade 

kostnader för barn och vårdnadshavare.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-05-06 KS 21/0225 

 

 

Kulturcheckens storlek för anordnare av kurser och kulturaktiviteter 

Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen 

ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en 

kulturaktivitet. 

För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 

kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per 

elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng 

vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat 

anordnare så följer kulturchecken med eleven.  

Kultur- och fritidsnämndens förslag bygger på en beräkningsmodell där den 

kommunala kulturskolans totala nettokostnad delas med de antal elever som är 

inskrivna. En modell som även andra kommuner som infört checksystem 

använder sig av. Resultatet i Upplands-Bro kommun för 

kulturchecksersättningen blir 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev 

och termin. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer 

sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Barnperspektiv 

Införande av kulturcheck möjliggör ett större kulturutbud för barn och unga i 

Upplands-Bro kommun utan att medföra ökade kostnader för vårdnadshavare 

eller myndiga elever. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Anders Nilfjord  

Ekonomichef  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-05-06 KS 21/0225 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 

mars 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021. 

4. Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021. 

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 

november 2012. 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (11)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-30 

 

 

§ 25 Avgifter och ersättning Kulturcheckar 
 Dnr KFN 21/0057 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin 

och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje 

genomförd kurs per elev och termin. 

Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

föreslagna regler för Kulturcheck 

Reservationer  

Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Jansson (S) och Christer Norberg 

(S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 

kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet 

kan fler kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta 

del av kulturlivet. 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ”Regler för Kulturcheck” 

under våren 2021 är planeringen att den nya modellen för 

kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat regi, ska implementeras 

till höstterminen 2021.  

Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden 

(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av 

kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas 

möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning 

eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet. 

Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun 

bibehålls.  

Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken 

anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att 

innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka 

valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att 

erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (11)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-30 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020. 

 Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin 

och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje 

genomförd kurs per elev och termin. 

Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

föreslagna regler för Kulturcheck 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar på följande: 

 ”Att Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin  

 Att kvarvarande medel, 1 900 tkr, ska användas för att utveckla och 

bredda verksamheten i den kommunala Kulturskolan samt garantera 

minst en kulturupplevelse per år och barn/elev i Upplands Bros skolor” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut och Naser Vukovics (S) förslag till beslut och ställer dem mot varandra.   

Han finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kontorets 

förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att nämnden godkänner 

följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas i enlighet med kontorets 

förslag röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med Naser 

Vukovic (S) förslag röstar ”nej”. 

Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i 

enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-30 

 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Stanislaw Lewalski (M) X   

Masoud Zadeh (M) X   

Anders Eklöf (L) X   

Linus Stefansson (KD) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Richard Ramstedt (SD) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Hibo Salad Ali (S)  X  

Leif Jansson (S)  X  

Christer Norberg (S)  X  

Mattias Peterson (C) X   

Reservationstext 

Naser Vukovic (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 

reservationstext: 

”Socialdemokraterna i Upplands–Bro vill att Kulturskolan ska utveckla befintlig 

verksamhet och prova nya satsningar. 

Ett större utbud gör att fler kan bli delaktiga i en fritid som de själva kan välja och vill 

ha. Det i sin tur kommer att bidra till att de upplever en mängd positiva effekter som 

just delaktighet; demokrati, tillhörighet och erkännande. 

Kultur-, fritids- och idrottsverksamheterna behöver nå nya och bredare målgrupper i 

hela kommunen, förbättra folkhälsan, stimulera invånarnas delaktighet och knyta 

människor närmare varandra. 

Socialdemokraterna vill: 

 Att Kulturskolan ska arbeta aktivt för att även nå barn och ungdomar som av 

någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.  

 Att Kulturskolan skall nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn på nya platser 

och i nya sammanhang. 

 Att alla barn och elever i kommunens förskolor och skolor ska garanteras 

minst en kulturupplevelse per år” 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-30 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Carlberg 

Enhetschef Kulturenheten 

Kulturavdelningen 

+46 8-581 692 67 

magnus.carlberg@upplands-bro.se 

2021-03-18 KFN 21/0057  

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

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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Avgifter och ersättning Kulturcheckar 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin 

och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje 

genomförd kurs per elev och termin. 

Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

föreslagna regler för Kulturcheck 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 

kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet 

kan fler kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta 

del av kulturlivet. 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ”Regler för Kulturcheck” 

under våren 2021 är planeringen att den nya modellen för 

kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat regi, ska implementeras 

till höstterminen 2021.  

Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden 

(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av 

kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas 

möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning 

eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet. 

Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun 

bibehålls.  

Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken 

anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att 

innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka 

valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att 

erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun. 



95 Avgifter och ersättning Kulturcheckar - KS 21/0225-1 Avgifter och ersättning Kulturcheckar : Avgifter och ersättning Kulturcheckar - Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-03-18 KFN 21/0057 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020. 

 Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som gällande alla 

konstformer som ett komplement till kulturskolans verksamhet som drivs i 

kommunens regi. Genom checksystemet kan fler kulturformer erbjudas och det 

möjliggörs för fler barn och unga att ta del av kulturlivet. 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnade den 26 februari 2020 över sitt förslag 

till regler för Kulturcheck för beslut i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 

fattade beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att anta reglerna den 17 mars 

2021. Den 31 mars 2021 fattar Kommunfullmäktige beslut i ärendet.  

Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar reglementet är planeringen 

att den nya modellen för kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat 

regi, ska implementeras till höstterminen 2021.  

Avgifter 

Enligt ”Regler för kulturcheck” punkt 3.6 framgår att vårdnadshavare/myndig 

elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare 

som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga till ytterligare avgifter för 

undervisningsmaterial utöver instrumenthyra. Terminsavgiften betalas i 

samband med kursbokningen. Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro 

medges inte, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.  

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.  

Terminskurser Gruppundervisning, 45 

alt 60 min lektion 

900 kr/termin 

Terminskurser Individuell 

undervisning, 20 min 

lektion 

900 kr/termin 

Elever i individuell undervisning erbjuds att delta i orkester/ensemble, 60-

minuterslektion, ingen elevavgift men checkersättning utgår. 

Anledningen till att det i gruppundervisning finns två alternativ är att de yngre 

barnen sällan orkar med 60-minuterslektioner. 

Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden 

(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av 
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kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas 

möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning 

eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet. 

Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun 

bibehålls.  

Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken 

anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att 

innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka 

valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att 

erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun. 

Kulturcheckens storlek 

Enligt ”Regler för kulturcheck” punkt 4.2 framgår att Kommunfullmäktige 

årligen ska fastställa checkbelopp för verksamheten. Checkbeloppet utgör 

ersättning till anordnaren. 

Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng vilket innebär att 

oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat anordnare så följer 

kulturchecken med eleven.  

I förstudien till kulturchecksystemet genomfördes intervjuer och jämförelser 

med andra kommuner som infört kulturchecksystem. I dessa intervjuer 

inhämtades även information om hur kostnaden på den enskilda checken hade 

räknats fram.  

Kultur- och fritidskontoret har valt att följa den modell som övriga kommuner 

använt sig av för att få fram förslag på kostnad för den enskilda checken. 

Beräkningen bygger på den kommunala Kulturskolans totala kostnader delat 

med antal elever. Resultatet i Upplands-Bro kommun för 

kulturchecksersättningen blir 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev 

och termin. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Vid införandet av kulturcheckarna är det viktigt att kostnaderna för kunden, det 

vill säga, föräldrar och barn, inte ökar. Därför föreslås att de avgiftsnivåer och 

längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun kvarstår.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår vidare att Kommunfullmäktige beslutar att 

varje genomförd kurs per elev och termin ersätts med 6.000 kr. Eftersom 

antalet elever varierar över tid kommer checkersättningen, precis som 

skolpengen, att behöva en årlig justering. 

Barnperspektiv 

Beslutet kommer att påverka barns livsmiljö positivt eftersom införandet av 

checkar kommer att innebära ett större kulturutbud med större valfrihet.   
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Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni Magnus Carlberg 

Kultur- och fritidschef Avdelningschef kultur 

  

 

Bilagor 

1. Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige 

2. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

§ 39 Regler för Kulturcheck 
 Dnr KS 20/0166 

Beslut 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 

förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

Reservationer (skriv in alla namn) 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund och Annika Falk (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelise Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att 

överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige. 

Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och 

unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i 

kommunens regi.  

I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli 

godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning 

inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 

foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag 

till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt 

avseende tidsplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

 Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 

februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 

februari 2020 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
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 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 

februari 2020 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

oktober 2019 

 Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 

förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Annelies Lindblom (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
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Yttranden 

Hibo Salad Ali (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och förslag om avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång. De som vill att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut säger ”ja” och de som röstar för avslag 

säger ”nej”. 

Ordförande finner efter omröstning 26 röster på ja och 15 röster på nej. Han 

konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  x  

Fredrik Kjos (M) x   

Katarina Olofsson (SD) x   

Rolf Nersing (S)  x  

Mats Högberg (M) x   

Martin Nomark (L) x   

Andreas Persson (SD) x   

Jan-Erik Björk (KD) x   

Annelies Lindblom (V)  x  

Catharina Andersson (S)  x  

Masoud Zadeh (M) x   

Lisa Edwards (C) x   

Björn-Inge Björnberg (S)  x  

Johan Silversjö (SD) x   

Hans Åberg (L) x   

Seid Alajbegovic (S)  x  

Sara Ridderstedt (MP)  x  
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Marcus Sköld (M) x   

Agnieszka Silversjö (SD) x   

Rasmus Lindstedt (S)  x  

Mait Johansson (M) x   

Jan Stefansson (KD) x   

Khalouta Simba (V)  x  

Kerstin Ahlin (S)  x  

Paul Gustavsson (M) x   

Annette Nyberg (SD) x   

Anders Eklöf (L) x   

Naser Vukovic (S)  x  

Stanislaw Lewalski (M) x   

Mattias Peterson (C) x   

Hino Salad Ali (S)  x  

Jan Ramstedt (SD) x   

Rolf Andersson (M) x   

Sven-Inge Nylund (S)  x  

Göran Malmestedt (M) x   

Börje Wredén (L) x   

Tina Teljstedt (KD) x   

Börje Svensson (SD) x   

Erik Karlsson (V)  x  

Annika Falk (S)  x  

Anders Åkerlind (M) x   

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas i den 

kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i stället för att 

lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat utbud. 

Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas och bredda 

sitt utbud och elevupptagningsområde. 

Minoritetsstyrelsen dimridå att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga saknar 

relevans. 
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För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. Det 

måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 
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Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Kulturchecken utarmar den kommunala kulturskolan vilket medför en märkbar 

kvalitetsförsämring av dess verksamhet. 

Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot detta beslut!” 

Miljöpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola med ett 

ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte deltar, arbeta med 

en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka Kulturskolans avgift och en 

satsning på att korta kön.” 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Juridikfunktionen 
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1 Regler för kulturcheck i Upplands-Bro
kommun

1.1 Inledning

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare
utbud gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans
verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet kan fler
kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta del av
kulturlivet.

1.2 Begrepp

Följande begreppsdefinitioner gäller i dokumentet ” re gle r för kult urch eck ” .

Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare
Anordnare = leverantör av en tjänst
Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande
Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare
Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren

2 Anordnare av kulturaktiviteter

2.1 Målgrupp

Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt
följande; enskild undervisning (gäller endast musikundervisning),
gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar mellan 6–19 år,
samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Alla barn
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mellan 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds
checkar för att kunna delta i kulturverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska
äga rum i Upplands-Bro kommun.

För att bli en auktoriserad måste anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor
som är beslutade av Upplands-Bro kommun.

2.2 Krav på anordnare

Anordnaren ska driva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Upplands-Bro kommuns övergr ipande mål:

Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor
som berör dem själva och samhället i stort.
Meningsfullt åldrande - l ivskvalitet och känslan av meningsfullhet hos
våra äldre invånare är god.

Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och
utveckling för dagens och nästa generations invånare.

Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.

Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och
konkurrensneutralitet.
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3 Administrativa bestämmelser för den som
erhåller tjänsten

3.1 Rätt till kulturcheck

Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna
mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten ti ll check gäller från
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin
fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den
terminen.

Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att terminen är
avslutad.

Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild
musikundervisning. Övriga två kan då vara i ensemble eller gruppverksamhet.
Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, ersätts med dubbla checkar
för den kurs som väljs.

3.2 Ansökan om check

Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens
administrativa datasystem.

3.3 Erbjudande av plats

Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet.

3.4 Kontrakt

När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras
även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.
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3.5 Omval och uppsägning

Kunden kan byta anordnare. Eventuella omval, det vill säga uppsägning av
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av
vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader
från uppsägningsdatum.

3.6 Avgifter

Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun
oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga ti ll
ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra.
Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

4 Administrativa bestämmelser för anordnare

4.1 Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett som finns på
www.upplands-bro.se och kan göras kontinuerligt under året.
Auktorisationsbeslut inför kommande hösttermin meddelas senast 1 mars varje
år.

4.2 Fastställande av checkbelopp

Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten.
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren.
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4.3 Utbetalning av check

Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är
sista dag för registrering.

Utbetalning sker tolv månader per år. Ersättningen för juli och augusti är
preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för september
månad.

4.4 Information till kunder om godkända anordnare

Anordnare ska inom två veckor efter godkännande lämna uppgifter avseende
verksamheten ti ll kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i
kommunens administrativa system är aktuell och uppdaterad. Endast valbara
kurser ska presenteras. Terminsavgiften kan endast betalas i samband med
kursbokningen.

4.5 Uppföljning och kontroll

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan
byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och utvärdering
av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa
en god kvalitet på tjänsten.

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad
måluppfyllelse och högre kvalitet.
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Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:

Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med
undervisningen.

Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.

Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och
indikatorer.

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en
uppföljningsplan som antas av kultur- och fritidsnämnden.

4.6 Övriga bestämmelser om verksamheten

På Upplands-Bro kommuns hemsida finns en mer information för anordnare.

5 Beslutanderätt om regler
Den enskildes rätt till tjänsten Följer av lag eller beslut från

kommunfullmäktige

Checkens storlek Beslutas av kommunfullmäktige

Auktor isationsvillkor
Villkor för att bli auktoriserad
och för att behålla
auktorisationen

Särskilda villkor som ställs på
anordnaren för den aktuella
tjänsten inom ramen för de
generella
auktorisationsvillkoren

Beslutas av kommunfullmäktige

Beslutas av ansvarig nämnd i
samband med att
Kulturchecksystemet införs
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Avauktor isation

Grund för att återkalla
auktorisation

Återkallelse av auktorisation
till följd av brister i
verksamheten

Beslutas av kommunfullmäktige

Beslutas av nämnd och får inte
delegeras i annat fall än till
ordföranden med stödav
bestämmelserna i 6 kap 36 §
kommunallagen. Vid misstanke om
allvarlig brist i verksamheten som
utgör fara för kund får ordföranden
besluta att interimistiskt återkalla
auktorisationen.

6 Auktorisationsvillkor
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos
anordnaren.

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som Upplands-
Bro kommun antagit uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt
auktorisationsvillkor de specifika auktorisationsvillkoren hör.
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6.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

1. Anordnaren får inte vara i
konkurs eller likvidation, under
tvångsförvaltning eller föremål
för ackord eller tills vidare ha
inställt sina betalningar eller vara
underkastat näringsförbud.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

2. Anordnaren får inte vara
föremål för ansökan om konkurs,
tvångslikvidation, ackord eller
annat liknande förfarande.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

3. Anordnaren och personer som
har väsentligt inflytande över
verksamheten får inte genom
lagakraftvunnen dom vara dömd
för brott som avser
yrkesutövningen eller
brottslighet som kan skada
förtroendet.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

4. Anordnaren och/eller ansvarig
för verksamheten får inte ha gjort
sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

5. Anordnaren ska fullgöra sina
skyldigheter avseende
socialförsäkringsavgifter och
skatt.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation
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6. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar vara
registrerad hos Bolagsverket och
uppvisa registreringsbevis.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

7. Anordnaren ska vara godkänd
för F-skatt.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

8. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar ha
erforderliga tillstånd för att
bedriva aktuell verksamhet.

Uppföljning Avauktorisation

9. Anordnaren ska genom utdrag
från UC eller motsvarande
register eller på annat sätt om
anordnarens verksamhet är
nystartad, visa att den har
erforderlig ekonomisk kapacitet.

Uppvisa vid
auktorisation

Enbart villkor
för auktorisation

10. Anordnare som har
avauktoriserats efter att ha brutit
mot eller bedömts inte uppfylla
auktorisationsvillkoren ska för
att åter bli auktoriserad visa att
åtgärder har vidtagits för att
bristerna inte ska upprepas.

Vid auktorisation
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Specifika auktor isationsvillkor

(3) Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för
Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos anordnaren. Detta sker
vid auktorisation och löpande vid nyanställning av personal.

(1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela
kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i
särskilt fall, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört
är anordnaren avauktoriserad.

Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader
avauktoriseras anordnaren.

Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs
återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om
anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen
angivna bristerna återkallas auktorisationen.

Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan
lämnas i varje enskilt ärende.

6.2 Lokaler, IT-system

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

11. I förekommande fall: Lokaler
och utrustning ska vara anpassande
till verksamheten och godkända för
sitt ändamål av berörda
myndigheter.

Uppföljning Varning
och/eller
avauktorisation

12. Anordnaren ska kunna ta emot
och lämna information till
kommunen på ett sådant sätt att
uppgifterna kan hanteras av
kommunens administrativa system.

Uppföljning Varning
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Specifika auktor isationsvillkor

(12) Anordnare som auktoriserats av Upplands-Bro kommun förbinder sig
att använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det
administrativa datorstödet utgör bl.a. underlag för utbetalning av ersättning
till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha god
kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar.

Anordnare ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i
form av webbsidor, kataloger, broschyrer och affischer m.m.

6.3 Verksamhetsansvarig och ledning

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

13. Den som utövar den dagliga
ledningen av verksamheten ska
ha för arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppvisa vid
auktorisation

Varning och/eller
avauktorisation

14. Den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska ha för
arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppföljning Varning

15. Om anordnaren avser att
byta den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska detta anmälas
till kommunen för godkännande

Egen anmälan Varning



95 Avgifter och ersättning Kulturcheckar - KS 21/0225-1 Avgifter och ersättning Kulturcheckar : Regler för kulturcheck - antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 2021

Regler för kulturcheck

Sid 14 av 20

Specifika auktor isationsvillkor
(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret.

Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och
erfarenhet finns för uppdraget samt kontinuerligt tillhandahålla
kompetensutveckling.

6.4 Underleverantör

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

16. Auktorisationen får inte
överlåtas till annan fysisk eller
juridisk person. Om anordnaren
är en juridisk person och denne
byter ägare ska ny ansökan ges
in och auktorisationen
omprövas.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Avauktorisation

6.5 Ledningssystem för kvalitet

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

17. Anordnaren ska ha rutiner
för hantering av synpunkter,
klagomål, fel, brister och
avvikelser.

Uppföljning Varning

18. Anordnaren ska rapportera
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser till kommunen.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation
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19. Anordnare ska redovisa
åtgärdsplaner kopplade ti ll
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

20. Anställd hos anordnare har
rätt att anmäla missförhållanden
till kommunen. Anordnaren
eller någon denne ansvarar för,
får inte efterforska vem som har
gjort sådan anmälan.

1. Uppföljning

2. Anmälan

Varning

Specifika auktor isationsvillkor

(17-20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla
verksamheten.
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6.6 Mål, lagar, uppföljning

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

21. Anordnaren ska redovisa hur
de statliga och/eller kommunala
målen för verksamheten ska nås.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

22. Anordnaren ska vara
förtrogen med och följa inom
området gällande lagar,
förordningar och föreskrifter
som gäller för verksamhet som
omfattas av
kulturchecksystemet.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

23. Kommunen ska ha rätt till
insyn i verksamheten för
uppföljning och utvärdering. I
detta ingår att kommunen ska få
del av handlingar som
kommunen efterfrågar.
Anordnaren ska delta i den
uppföljning som kommunen
genomför.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

Specifika auktor isationsvillkor

(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras.

Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som
rör verksamheten.
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Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och
andra anordnare.

Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans,
teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande,
nycirkus och/eller musikundervisning på fritiden under hela året.

Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per
läsår i form av terminskurs.

Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt
arbete i offentliga sammanhang.

Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.

6.7 Ansvarsförsäkring

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

24. Anordnaren ska inneha
ansvarsförsäkring som
säkerställer att kunden och
kommunen hålls skadeslös för
skada orsakad genom fel eller
försummelse av personal
anställd hos anordnaren.

Uppföljning Avauktorisation



95 Avgifter och ersättning Kulturcheckar - KS 21/0225-1 Avgifter och ersättning Kulturcheckar : Regler för kulturcheck - antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 2021

Regler för kulturcheck

Sid 18 av 20

6.8 Personal

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

25. Det ska senast när verksamheten
startar finnas personal i sådan
omfattning och med relevant
utbildning och erfarenhet att statliga
och/eller kommunala mål för
verksamheten kan nås.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

26. Ansvarig för verksamheten och
samtliga personal som anställs ska
till anordnaren lämna ett
registerutdrag ur det register som
förs enligt lagen om
belastningsregister. Utdraget får
vara högst ett år gammalt. Register
avseende samtliga inom
verksamheten ska finnas tillgängliga
vid uppföljning/tillsyn.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

27. Anordnaren ansvarar för att all
personal inom verksamheten iakttar
den sekretess och tystnadsplikt som
gäller för verksamheten

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

28. Utifrån verksamhetens behov
ska anordnaren ha rutiner som
säkerställer att personalen iakttar
sekretess och tystnadsplikt samt
följer krav på dokumentation och
rapporteringsskyldigheten om
missförhållanden enligt lag.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation
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Sid 19 av 20

Specifika auktor isationsvillkor

(25) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området
eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning
inom aktuell verksamhet, och/eller pedagogisk skicklighet förvärvad genom
minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska bedriva. Lärarna
ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.

6.9 Skyldighet att ta emot kunder

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

29. Anordnaren ska inom ramen
för sin auktorisation ta emot den
kund som väljer anordnaren för
utförande av tjänst som kunden
har rätt till.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

30. Anordnaren ska ingå i
eventuellt kösystem som
kommunen har.

Uppföljning Avauktorisation

31. Anordnaren ska acceptera av
kommunen beslutad förtur för
kund.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation
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6.10 Övriga krav på verksamheten

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

32. Anordnaren ska kunna
tillhandahålla verksamheten
hela året.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

33. Anordnaren ska rapportera
större förändringar avseende
verksamhet eller ekonomi till
kommunen.

Egen anmälan Varning
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§ 70 Avgifter och ersättning Kulturcheckar 
 Dnr KS 21/0225 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 

och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 

med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 

till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Beslutspunkt 2: 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

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

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Beslutspunkt 1: 

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

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag till 

beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 

kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021 

antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den 

nya modellen ska implementeras till hösten 2021. 

Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev 

betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som 

erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen. 

Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå för 

Kommunfullmäktige att befintlig kursavgift för vårdnadshavare och myndiga 
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elever kvarstår vid införandet av kulturchecksystemet och förblir 900 kr för en 

kurs per termin och elev.  

Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen 

ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en 

kulturaktivitet. 

För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 

kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per 

elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng 

vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat 

anordnare så följer kulturchecken med eleven.  

Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer 

sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 

mars 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021. 

 Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 

november 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 

och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 

med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 

till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att beslutspunkt 1 

ges följande lydelse: 
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1. Avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin samt att 

kvarvarande medel, 1 900 tkr, ska användas för att utveckla och bredda 

verksamheten i den kommunala Kulturskolan samt garantera minst en 

kulturupplevelse per år och barn/elev i Upplands Bros skolor. 

Camilla Janson (S) yrkar även för Socialdemokraternas räkning på avslag av 

kontorets förslag till beslutspunkt 2. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Beslutspunkt 2: 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutspunkt 1: 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, kontorets förslag, avslag 

samt Socialdemokraternas förslag. 

Ordföranden ställer först kontorets förslag till beslut mot Socialdemokraternas 

förslag för att utse motförslag till avslagsyrkandet. Ordföranden finner att 

Kommunstyrelsen bifaller kontorets förslag. 

Ordföranden ställer därefter kontorets förslag mot avslagsyrkandet och finner 

att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas i 

den kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i 

stället för att lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat 

utbud. Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas 

och bredda sitt utbud och elevupptagningsområde. Minoritetsstyrelsen dimridå 

att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga saknar relevans. För 

Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. Det 

måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot att kulturchecken kommer att utarma den 

välrenommerade Kulturskolan som vi har i kommunen. 

Kulturchecken är utformad så att vår Kulturskola kommer att utarmas med 

motsvarande belopp varje gång någon elev väljer att anlita något annat 

utbildningsforum än vår kommunala. Gärna en kulturcheck under ordnade 

former samtidigt som vår kulturskola premieras genom att få egna höjda medel 
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för dess verksamhet. När ett köttben slängs ut är det inte bara den hungriga 

som samlas kring måltiden utan även rovdjuren. 

I detta fall kommer vare sig kommun eller föräldrar i många fall ha en 

överblick över vem det är som kommer att undervisa eleven. Vi vet sedan 

tidigare, främst från idrotten tragiska exempel på att barn och ungdomar har 

utnyttjats av sina personliga coacher. Att tro att detta inte kan hända här, att 

ungdomarna kan komma att råka ut för något liknande är att sticka huvudet i 

sanden. 

Här ser Vänsterpartiet att Alliansen profitens intressen sätts i första hand och 

ungdomarnas intresse, dess trygghet är av underordnad betydelse!” 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola 

med ett ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte 

deltar, arbeta med en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka 

Kulturskolans avgift och en satsning på att korta kön.” 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på motion om skidspår med konstsnö 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- och 

fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget inte är 

aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi. Kommunen ser 

dock med fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om 

ett framtida konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att 

tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår 

för skidåkning i Upplands-Bro kommun. Den 23 mars 2021 yttrade sig Kultur- 

och fritidsnämnden i ärendet. 

I Kultur och fritidsnämndens yttrande redogörs för den utredning som kultur- 

och fritidskontoret har genomfört. I yttrandet beskrivs satsningar med mål att 

möjliggöra för föreningslivet att kunna bedriva verksamhet inom en mängd 

olika kultur- och fritidsaktiviteter. Under de senaste åren har stora investeringar 

gjorts för att rusta upp bland annat konstgräsplaner och aktivera 

spontanidrottsytor i kommunen.  

När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår 

i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Invånarna i Upplands-Bro 

kommun har idag även möjlighet att genom regional samverkan nyttja flera 

anläggningar i grannkommunerna.  

I yttrandet konstateras att det krävs stora ekonomiska investeringar för 

byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Utöver detta kräver 

denna typ av anläggning en hög energiåtgång för tillverkning av snön samt 

resurser för bemanning av anläggningen. I Upplands-Bro kommun finns heller 

inte någon aktiv skidklubb som skulle kunna driva anläggningen.  

I dagsläget bedömer Kultur- och fritidsnämnden därför att det inte är aktuellt 

att investera i en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Någon ytterligare 

utredning i frågan bedöms inte heller nödvändig. 
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Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

bedömning om att det i dagsläget inte är aktuellt med en satsning på en 

konstsnöanläggning i kommunal regi. Kommunledningskontoret bedömer inte 

att det behövs någon ytterligare utredning i ärendet men ser däremot med 

fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om ett framtida 

konstsnöspår för skidåkning i kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

 Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 

mars 2021. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 mars 

2021. 

Ärendet 

Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att 

tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår 

för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

I motionen konstateras att den naturliga snön ofta inte räcker till för att under 

någon längre period kunna åka längdskidor under vintersäsongen. 

Förslagsställaren hänvisar till Vallåsen i Laholms kommun som ett exempel 

där en satsning på konstsnö för längdskidåkning har genomförts. 

Den 23 mars 2021 yttrade sig Kultur- och fritidsnämnden i ärendet. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

I Kultur och fritidsnämndens yttrande redogörs för den utredning som kultur- 

och fritidskontoret har genomfört. I yttrandet beskrivs satsningar med mål att 

möjliggöra för föreningslivet att kunna bedriva verksamhet inom en mängd 

olika kultur- och fritidsaktiviteter. Under de senaste åren har stora investeringar 

gjorts för att rusta upp bland annat konstgräsplaner och aktivera 

spontanidrottsytor i kommunen. 

När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår 

i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Kommunens invånare har även 

möjlighet till utomhusaktiviteter vintertid såsom skridskoåkning på konstis och 

på sjöar när isen är tillräckligt tjock. Vintertid är även kommunens välordnade 

grillplatser belägna på natursköna platser mycket välbesökta.  

Konstsnöanläggningar för längdskidåkning  

I Kultur- och fritidsnämndens yttrande beskrivs två typer av 

konstsnöanläggningar, anläggningar som kan producera snö i minusgrader och 

anläggningar som kan producera snö även när det råder plusgrader.  
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Ett exempel på en anläggning som kan producera snö vid minusgrader är 

anläggningen i Håbo kommun – Granåsen. Den drivs av föreningen Bålsta 

Skidklubb. Investeringen för att bygga den anläggningen var cirka 5 miljoner. 

För att kunna fungera så krävs det en enorm vattenkapacitet (25 liter per 

sekund). Det medför också en hög kostnad för energianvändning då man 

tillverkar snön. (20 000 kr/dygn). Av säkerhetsskäl krävs två personer som 

bemannar snökanonen dygnet runt. I Håbo har föreningen 30–40 personer som 

turas om att sköta detta.  

I Sverige finns det två anläggningar i Sverige som kan som kan producera snö 

för längdskidåkning när det råder plusgrader, varav den ena ligger i Laholms 

kommun. Anläggningen är privat och tillhör Branäsgruppen – Sveriges största 

privatägda skidanläggningsföretag. Anläggningar som kan producera snö för 

längdskidåkning vid plusgrader innebär en ännu större investering än för 

anläggningar avsedda för minusgrader.  

I Kultur- och fritidsnämndens yttrande konstateras att det krävs stora 

ekonomiska investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för 

längdskidåkning. Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög 

energiåtgång för tillverkning av snön samt resurser för bemanning av 

anläggningen. I Upplands-Bro kommun finns heller inte någon aktiv skidklubb 

som skulle kunna driva anläggningen.  

Invånarna i Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional 

samverkan nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. Det finns tillgängliga 

konstsnöspår i Håbo (Granåsen) och Sollentuna kommun (Bisslinge). I Järfälla 

kommun finns också planering för en inomhusanläggning för skidåkning.  

Det finns flera stora investeringar planerade i närbelägen framtid inom Kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde och det läggs också mycket resurser 

på att utöka bredden av aktiviteter för barn- och ungdomar som går att utföra 

under alla årets månader. I dagsläget bedömer Kultur- och fritidsnämnden 

därför att det inte är aktuellt att investera i en konstsnöanläggning för 

längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller 

nödvändig. 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Kommunledningskontoret delar Kultur- och fritidsnämndens beskrivning om 

att det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i Upplands-Bro och att det pågår 

planering för att möjliggöra för fler typer av aktiviteter på fler platser i 

kommunen. Kommunledningskontoret kan liksom Kultur- och fritidsnämnden 

konstatera att längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar 

och bidra till god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. 

Därför är motionärens idé om att om att alla invånare ska kunna ta del av 

sporten oavsett naturlig snötillgång god. Med hänsyn till att en 

konstsnöanläggning för skidåkning medför höga kostnader och stora resurser i 

form av bemanning ställer sig dock kommunledningskontoret bakom Kultur- 
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och fritidsnämndens bedömning om att det i dagsläget inte är aktuellt med en 

sådan satsning i kommunal regi. Kommunens invånare har dessutom möjlighet 

att nyttja grannkommunernas anläggningar för skidåkning på konstsnö. 

Kommunledningskontoret bedömer inte att det behövs någon ytterligare 

utredning i ärendet men ser däremot med fördel att föreningar och externa 

aktörer engagerar sig i frågan om ett framtida konstsnöspår för skidåkning i 

kommunen. 

Barnperspektiv 

I Upplands-Bro kommun finns en mångfald av anläggningar både för inomhus 

och utomhus aktiviteter. Dessutom finns ett livaktigt föreningsliv som 

tillsammans med kommunens egna verksamheter erbjuder ett rikt kultur- och 

fritidsliv. Allt detta sammantaget skapar fina möjligheter för barn och unga att 

hitta en aktivitet som passar just dem. I de fall, i detta fall längdskidor, 

aktiviteten inte kan utövas i hemkommunen är läget och närheten till andra 

kommuner en mycket viktig faktor för barns möjlighet att ändå finna just sin 

fritidsaktivitet. Flera konstsnöspår finns i närliggande kommuner. En aktiv och 

meningsfull fritid för barn och unga gynnar bland annat folkhälsan i stort då 

det minskar den fysiska och psykiska ohälsan och ger förutsättningar för bättre 

skolresultat.  

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020. 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 

mars 2021. 

3. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 mars 

2021. 

Beslut sänds till 

 Vänsterpartiet 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion

Skidspår med konstsnö

Anlägg ett skidspår med konstsnö på lämplig plats i kommunen

Vi som var barn i sydvästra Uppland fram till slutet av förra decenniet minns hur det var att för 
vintern kunna sätta på oss våra skidor redan i november och vilken lycka det var för oss barn att 
kunna göra ljuslyktor, kasta snöboll och mula varandra i snön.

Vi får fortfarande, trots den klimatuppvärmning som vi har snö ett par, tre gånger per år som 
innehåller tillräckligt med mängd av snö för att kunna få känna av de snölekar som är så roligt och 
lockande för ett barn.
Vi saknar dock fortfarande de flesta vintrar ett snötäcke som tillåter längdskidåkning.

Vi i Vänsterpartiet träffar då och då på, och det är då främst innevånare som vill satsa på 
Vasaloppet, att det projekt som för en del år sedan fanns att bygga en tunnel för skidåkning året runt 
gick i stöpet.

Nu, med nya innovationer skulle vi kunna ha ett konstsnöspår som har lämplig snö för skidåkning 
upp till en vädertemperatur på 8-10 plusgrader vilket vi kan ta del av bl a på friluftsområdet 
Vallåsen i Laholms kommun. 
På Vallåsen kan man från slutet av oktober och en 4-5 månader framåt utöva längdskidåkning ute i 
friska luften och det borde även våra innevånare i Upplands-Bro kommun ha möjlighet till!

Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts för

att
utreda förutsättningarna att etablera ett konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun!

Håbo-Tibble den 2 november 2020

Erik Karlsson
Gruppledare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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PROTOKOLLSUTDRAG 20 (28)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-23 

 

 

§ 18  Yttrande - Motion om skidspår med 
konstsnö 

 Dnr KFN 20/0228 

Beslut 

Kultur och Fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att 

tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår 

för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

Längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar och bidrar till 

god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Invånarna i 

Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional samverkan 

nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. När det finns naturlig snö att 

tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår i Gröna Dalen samt i 

Hällkana friluftsområde. 

Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det krävs stora ekonomiska 

investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning. 

Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög energiåtgång för 

tillverkning av snön samt resurser för bemanning av anläggningen. 

Kultur- och fritidskontoret har flera stora investeringar planerade i närbelägen 

framtid. Det läggs också mycket resurser på att utöka bredden av aktiviteter för 

barn- och ungdomar som går att genomföra under alla årets månader. I 

dagsläget bedöms det därför inte aktuellt att investera i en konstsnöanläggning 

för längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller 

nödvändig. 

Beslutsunderlag 

 Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2009. 

 Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020. 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 21 (28)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-23 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att Kultur- 

och fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Motionsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Maria Palm 

Enhetschef Fritidsenheten 

Fritidsavdelningen 

+46 8-581 690 94 

maria.palm@upplands-bro.se 

2021-03-09 KFN 20/0228  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande - Motion om skidspår med konstsnö 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att 

tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår 

för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

Längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar och bidrar till 

god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Invånarna i 

Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional samverkan 

nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. När det finns naturlig snö att 

tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår i Gröna Dalen samt i 

Hällkana friluftsområde. 

Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det krävs stora ekonomiska 

investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning. 

Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög energiåtgång för 

tillverkning av snön samt resurser för bemanning av anläggningen. 

Kultur- och fritidskontoret har flera stora investeringar planerade i närbelägen 

framtid. Det läggs också mycket resurser på att utöka bredden av aktiviteter för 

barn- och ungdomar som går att genomföra under alla årets månader. I 

dagsläget bedöms det därför inte aktuellt att investera i en konstsnöanläggning 

för längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller 

nödvändig. 

Beslutsunderlag 

 Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2009. 

 Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020. 

Ärendet 

Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att 

tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår 

för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
   KFN 20/0228 

 

 

 

I motionen konstateras att den naturliga snön ofta inte räcker till för att under 

någon längre period kunna åka längdskidor under vintersäsongen. 

Förslagsställaren hänvisar till Vallåsen i Laholms kommun som ett exempel 

där en satsning på konstsnö för längdskidåkning har genomförts.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kultur- och fritidskontorets uppdrag är att invånarna i Upplands-Bro kommun 

ges möjlighet till hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i sin närmiljö. 

Därför satsar kultur- och fritidskontoret på att möjliggöra för föreningslivet att 

kunna bedriva verksamhet inom en mängd olika kultur- och fritidsaktiviteter. 

Under de senaste åren har stora investeringar gjorts för att rusta upp våra 

konstgräsplaner, aktivera spontanidrottsytor som Stjärnparken i Bro. Den har 

kompletterats med en spolbar grusplan, en streetworkout-modul och vidare har 

det tillkommit populära gagabollsrinkar både i Stjärnparken och vid 

Kungsängens IP. Gagaboll är en bollsport som en spelar i en rink och används 

flitigt av barn och unga. Vid Klockardalens IP finns nu basketkorg utomhus 

och i vår installeras ett utomhuspingisbord. Investeringar har också gjort vid 

våra badplatser för att tillgängliggöra vattnet och skapa aktivitet såsom utegym. 

Under vintersäsongen skapas möjlighet för skridskoåkning på konstis och på 

sjöar när isen är tillräckligt tjock. Även skidspår anläggs vid Gröna Dalen samt 

Hällkana friluftsområde när förutsättningar finns med naturlig snö. 

Konstsnöanläggningar för längdskidåkning 

Det finns två typer av konstsnöanläggningar, anläggningar som kan producera 

snö i minusgrader och anläggningar som kan producera snö även när det råder 

plusgrader. 

Ett exempel på en anläggning som kan producera snö vid minusgrader är 

anläggningen i Håbo kommun – Granåsen. Den drivs av föreningen Bålsta 

Skidklubb. Investeringen för att bygga den anläggningen var cirka 5 miljoner. 

För att kunna fungera så krävs det en enorm vattenkapacitet (25 liter per 

sekund). Det medför också en hög kostnad för energianvändning då man 

tillverkar snön. (20 000 kr/dygn). Av säkerhetsskäl krävs två personer som 

bemannar snökanonen dygnet runt. I Håbo har föreningen 30–40 personer som 

turas om att sköta detta.  

I Sverige finns det två anläggningar i Sverige som kan som kan producera snö 

för längdskidåkning när det råder plusgrader, varav den ena ligger i Laholms 

kommun. Anläggningen är privat och tillhör Branäsgruppen – Sveriges största 

privatägda skidanläggningsföretag. Anläggningar som kan producera snö för 

längdskidåkning vid plusgrader innebär en ännu större investering än för 

anläggningar avsedda för minusgrader. 

Slutsatser 

Längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar och bidrar till 

god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Invånarna i 



96 Svar på motion om skidspår med konstsnö - KS 20/0739-5 Svar på motion om skidspår med konstsnö : Yttrande - Motion om skidspår med konstsnö.pdf

 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
   KFN 20/0228 

 

 

 

Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional samverkan 

nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. Det finns tillgängliga 

konstsnöspår i Håbo (Granåsen) och Sollentuna kommun (Bisslinge). I Järfälla 

kommun finns också planering för en inomhusanläggning för skidåkning.  

När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår 

i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Kommunens invånare har även 

möjlighet till utomhusaktiviteter vintertid såsom skridskoåkning på konstis och 

på sjöar när isen är tillräckligt tjock. Vintertid är även kommunens välordnade 

grillplatser belägna på natursköna platser mycket välbesökta.  

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det krävs stora ekonomiska 

investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning. 

Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög energiåtgång för 

tillverkning av snön samt resurser för bemanning av anläggningen. I Upplands-

Bro kommun finns heller inte någon aktiv skidklubb som skulle kunna driva 

anläggningen. 

Kultur- och fritidskontoret har flera stora investeringar planerade i närbelägen 

framtid. Det läggs också mycket resurser på att utöka bredden av aktiviteter för 

barn- och ungdomar som går att genomföra under alla årets månader. I 

dagsläget bedöms det därför inte aktuellt att investera i en konstsnöanläggning 

för längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller 

nödvändig. 

Barnperspektiv 

I Upplands-Bro kommun finns en mångfald av anläggningar både för inomhus 

och utomhus aktiviteter. Dessutom finns ett livaktigt föreningsliv som 

tillsammans med kommunens egna verksamheter erbjuder ett rikt kultur- och 

fritidsliv. Allt detta sammantaget skapar fina möjligheter för barn och unga att 

hitta något som passar just dem. I de fall, i detta fall längdskidor, aktiviteten 

inte kan utövas i hemkommunen är läget och närheten till andra kommuner en 

mycket viktig faktor för barns möjlighet att ändå finna just sin fritidsaktivitet. 

Flera konstsnöspår finns i närliggande kommuner. En aktiv och meningsfull 

fritid för barn och unga gynnar bland annat folkhälsan i stort då det minskar 

den fysiska och psykiska ohälsan och ger förutsättningar för bättre skolresultat.   

 

Kultur – och fritidskontoret  

Hannah Rydstedt Nencioni   

Kultur- och fritidschef  

Karin Haglund   

Utredare  

  

Maria Palm  

Avdelningschef Fritid  

  

Susanne Lindqvist  

Avdelningschef Idrott och förening  
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
   KFN 20/0228 

 

 

 

  

 

 

Bilagor 

1. Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020. 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 
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PROTOKOLLSUTDRAG 19 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 71 Svar på motion om skidspår med 
konstsnö 

 Dnr KS 20/0739 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- och 

fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget inte är 

aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi. Kommunen ser 

dock med fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om 

ett framtida konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att 

tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår 

för skidåkning i Upplands-Bro kommun. Den 23 mars 2021 yttrade sig Kultur- 

och fritidsnämnden i ärendet. 

I Kultur och fritidsnämndens yttrande redogörs för den utredning som kultur- 

och fritidskontoret har genomfört. I yttrandet beskrivs satsningar med mål att 

möjliggöra för föreningslivet att kunna bedriva verksamhet inom en mängd 

olika kultur- och fritidsaktiviteter. Under de senaste åren har stora investeringar 

gjorts för att rusta upp bland annat konstgräsplaner och aktivera 

spontanidrottsytor i kommunen.  

När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår 

i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Invånarna i Upplands-Bro 

kommun har idag även möjlighet att genom regional samverkan nyttja flera 

anläggningar i grannkommunerna.  

I yttrandet konstateras att det krävs stora ekonomiska investeringar för 

byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Utöver detta kräver 

denna typ av anläggning en hög energiåtgång för tillverkning av snön samt 

resurser för bemanning av anläggningen. I Upplands-Bro kommun finns heller 

inte någon aktiv skidklubb som skulle kunna driva anläggningen.  

I dagsläget bedömer Kultur- och fritidsnämnden därför att det inte är aktuellt 

att investera i en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Någon ytterligare 

utredning i frågan bedöms inte heller nödvändig. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

bedömning om att det i dagsläget inte är aktuellt med en satsning på en 

konstsnöanläggning i kommunal regi. Kommunledningskontoret bedömer inte 

att det behövs någon ytterligare utredning i ärendet men ser däremot med 
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PROTOKOLLSUTDRAG 20 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om ett framtida 

konstsnöspår för skidåkning i kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

 Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 

mars 2021. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 mars 

2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- och 

fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget inte är 

aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi. Kommunen ser 

dock med fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om 

ett framtida konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Vänsterpartiet 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kansliavdelningen 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2021-04-26 KS 21/0297  

Kommunstyrelsen 
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Namnbyte – Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet innebär 

inte någon förändring vad gäller ansvaret för handlingar och 

förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och arbetslivsnämnden, så 

som avtal och styrdokument med mera.   

Sammanfattning 

Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige 

den 16 december 2021 föreslås ett namnbyte för nämnden, som bättre beskriver 

dess fortsatta ansvarsområden.  

Beslutet om namnbyte innebär att redaktionella ändringar kan behöva göras i 

nämndens reglemente och andra övergripande styrdokument för att motsvara 

namnändringen. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade den 22 april att överlämna 

förslaget av namnbyte till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 

den 22 april 2021 

Barnperspektiv 

Vad nämnden heter har inga direkta konsekvenser för barn och unga eller deras 

livsmiljö. Däremot är det av vikt att nämndens namn beskriver vilka 

verksamheter den ansvarar för så att fokus riktas mot rätt målgrupper. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-26 KS 21/0297 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 

22 april 2021 

Beslut sänds till 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 De valda 

 Kommunikationsavdelningen 

 Kontaktcenter 

 Ekonomi 

 Löner 

 Kansliavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (15)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-22 

 

 

§ 14 Namnbyte - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GAN 21/0042 

Beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. 

Namnbytet innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för 

handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med mera.   

Sammanfattning 

Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige 

den 16 december 2021 föreslås ett namnbyte för nämnden, som bättre beskriver 

dess fortsatta ansvarsområden.  

Beslutet om namnbyte innebär att redaktionella ändringar kan behöva göras i 

nämndens reglemente och andra övergripande styrdokument för att motsvara 

namnändringen. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 

december 2020 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. 

Namnbytet innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för 

handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med mera.   
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (15)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-04-22 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 73 Namnbyte – Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr KS 21/0297 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet innebär 

inte någon förändring vad gäller ansvaret för handlingar och 

förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och arbetslivsnämnden, så 

som avtal och styrdokument med mera.   

Sammanfattning 

Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige 

den 16 december 2021 föreslås ett namnbyte för nämnden, som bättre beskriver 

dess fortsatta ansvarsområden.  

Beslutet om namnbyte innebär att redaktionella ändringar kan behöva göras i 

nämndens reglemente och andra övergripande styrdokument för att motsvara 

namnändringen. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade den 22 april att överlämna 

förslaget av namnbyte till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 

den 22 april 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet innebär 

inte någon förändring vad gäller ansvaret för handlingar och 

förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och arbetslivsnämnden, så 

som avtal och styrdokument med mera.   
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PROTOKOLLSUTDRAG 24 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 De valda 

 Kommunikationsavdelningen 

 Kontaktcenter 

 Ekonomi 

 Löner 

 Kansliavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

   

Kansliavdelningen 

   

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-05-10 KS 21/0329  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Tillfällig ändring av taxa för markupplåtelse av 
uteserveringar i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och 

torghandel på kommunal allmän plats under 2021. 

Sammanfattning 

Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå 

Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för 

uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro 

kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den 

rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att 

hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i 

större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I 

Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till 

uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för 

restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar 

avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en 

ansträngd bransch. 

De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 40 000 kronor för 

2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

Ärendet 

Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå 

Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för 

uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro 

kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den 

rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att 

hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i 

större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-05-10 KS 21/0329 

 

 

Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till 

uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för 

restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar 

avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en 

ansträngd bransch. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer fortfarande att bedöma ansökningarna 

utifrån andra aspekter så som tillgänglighet och fria ytor. Avgiftsfriheten för 

uteserveringarna på allmän plats innebär inte att restaurangägare kommer att få 

en större yta om kommunen inte tar ut någon avgift utan beslut om 

godkännande innebär endast befrielse från att betala avgift för upplåtelse av 

uteserveringar för 2021. I övrigt ska av Kommunfullmäktige beslutade regler 

och avgifter för upplåtelse av offentlig plats och för torghandel gälla. 

 

Ekonomiska konsekvenser  

De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 40 000 kronor för 

2021. De negativa ekonomiska konsekvenserna i form av intäktsförlust 

kommer hanteras inom Tekniska nämndens ram genom att intäktsförlusten 

balanseras mot de icke nyttjade medel som förväntas uppkomma pga. 

pandemin.  

Beslutad taxa för uteserveringar (beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-18) 

Uteserveringar 

(restaurangveranda 

o.dyl.) 

1 period (1 maj till 15 

oktober) 

I 

448 kr/m2 

1 period (1 maj till 15 

oktober) 

II 

224 kr/m2 

Avgiftsklasser  

I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum  

II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I.  

 

Tidsperiod för uteserveringar  

Uteserveringar medges från 1 maj – 15 oktober. Tiderna är satta för att sopning 

av grus ska vara avslutad den 27 april. Efter den 15 oktober finns risk för snö 

och kommunen måste skyndsamt kunna snöröja utan problem. Medgivande av 

ansökan om uteservering tidigare än 1 maj kan ske om rådande 

väderförhållanden tillåter det.  

Gällande regler för uteserveringar: 

Placering  

Uteservering skall ligga i direkt anslutning till restaurang/café och skall vara 

inhägnad med staket, rephållare eller liknande. Inhägnaden skall vara stabil och 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-05-10 KS 21/0329 

 

 

vara beskaffad så att en synskadad lätt kan känna avgränsningar med sin käpp. 

Entrén till uteservering skall vara så pass bred att en rullstol kan passera. 

Förankring av staket får ej ske genom borrning i betongplattor.  

En uteservering ska som regel anslutas direkt till fasaden och får vara lika lång 

som restaurangen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller 

framkomlighetssynpunkt. Om längden på restaurangens fasad inte räcker till så 

kan uteserveringen göras större. Då krävs det dock att du har tillstånd från 

berörda fastighetsägare och butiksägare. En uteservering får aldrig ligga 

framför någon annans entré. Uteserveringen får inte sticka ut på en trottoar 

eller gångstråk så de hindrar eller försvårar framkomligheten för 

förbipasserande eller utryckningsfordon. Vid osäkerhet kring längder och vad 

som menas med hindrar så tas kontakt med Gata/Park/trafik-avdelningen. 

Utformning  

Uteserveringarna är en del av torgmiljön och bör därför placeras direkt på 

betongen eller asfalten. Om särskilda skäl finns, till exempel om ytan lutar, har 

skarvar eller att det är skador i ytan, så görs undantag i form av byggda 

anordningar. Golv som byggs eller sätts upp får ej vara som upphöjda däck (20 

cm ovanför markytan). Brunnslock som är byggda under uteserveringsgolvet 

ska vara tillgängliga och kunna öppnas om det snabbt behövs. Serveringen ska 

vara tillgänglig för alla och därför alltid ha en anordnad plats för rullstol. 

Utrymmet där rökning är tillåten bör begränsas för att ge plats åt icke rökare. 

Staketen ska vara så enkla som möjligt och får inte förses med reklam. Staket 

ska vara genomskinliga, men ligger de mot tex buskage kan de undantas 

genomskinlighetsprincipen.  

Bygglovsfria uteserveringar:  

 Väggar och tak som används för avgränsningar får ej vara fasta 

anordningar  

 Staket eller avgränsare som är mot förbipasserande gångstråk och ej 

täcks av buskage får vara högst 120 cm och ska vara av modellen 

genomsiktliga.  

 Golvet får max vara 20 cm högt.  

Utemöbler  

Möblerna ska passa in i centrummiljön, både i färg och i material. Möblera så 

att alla har möjlighet att besöka uteserveringen. Vita möbler bör undvikas då de 

kan ställa till problem för synskadade. Grönska Växter ska väljas så de passar 

in i centrummiljön och de ska placeras så att de inte hindrar gående och övriga 

trafikanter att passera uteserveringen.  

Parasoller och markiser  

Parasollerna och markiser får inte gå utanför ytan för uteserveringen. Markiser 

får inte bäras upp av stödväggar eller ha ”stödben”, de får enbart fästas längs 

fasaden, annars kan det behövas bygglov. Kontakta Bygg- och miljönämnden 

för frågor kring stora tält.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-05-10 KS 21/0329 

 

 

Gasolbrännare  

För att använda gasolbrännare krävs tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta 

Attunda brandförsvar så får du information om vad som gäller. 

http://www.brandkaren-attunda.se/  

Skötsel och drift 

Uteserveringen och närområdet ska hållas rent och snyggt, vilket innebär 

daglig städning. Närområdet är angränsande ytor som ordinarie renhållning inte 

kommer åt. Det är inte tillåtet att sopa ut skräp utanför serveringen, allt eget 

skräp ska tas omhand. När tillståndstiden har gått ut ska uteserveringens 

samtliga delar vara bortplockade och platsen städad. 

 

Barnperspektiv 

Genom att främja det lokala näringslivet skapas möjlighet till umgänge och en 

levande kommun med butiker och restauranger som i sin tur bidrar till att barn 

kan röra sig friare och en ökad trygghetskänsla i samhället.  

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 26 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 74 Tillfällig ändring av taxa för 
markupplåtelse av uteserveringar i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 21/0329 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och 

torghandel på kommunal allmän plats under 2021. 

Sammanfattning 

Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå 

Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för 

uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro 

kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den 

rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att 

hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i 

större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I 

Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till 

uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för 

restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar 

avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en 

ansträngd bransch. 

De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 40 000 kronor för 

2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och 

torghandel på kommunal allmän plats under 2021. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 27 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 Samhällsbyggnadskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Camilla Stark 

   

Kommunledningskontoret  

   

camilla.stark@upplands-bro.se 

   KS 21/0213  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna, 
gällande bollspel. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro 

centrum”. 

2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, och äger 

giltighet ett år från startdatum. 

 

Sammanfattning 

Det har inkommit synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i 

centrummiljö i Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel 

mot vägg ska ha använts i kränkande syfte mot boende i området.  

Med anledning av detta föreslås ett tillfälligt tillägg avseende förbud av 

bollspel på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de 

allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Detta tillägg, i form av en bilaga, ska 

vara gällande ett år från datum då beslutet vinner laga kraft och utvärderas 

innan beslut tas om eventuellt fortsatt förbud. 

De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 

8 § ordningslagen, som ger kommunerna möjlighet att - utöver vad som 

framkommer i ordningslagen – meddela föreskrifter som behövs för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  

Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att 

problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021. 

 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. KS 

15/0837. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
   KS 21/0213 

 

 

 Tillägg i form av bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter: 

Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum 

 Bilaga Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro 

centrum 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Det har inkommit synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i 

centrummiljö i Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel 

mot vägg ska ha använts i kränkande syfte mot boende i området. Boende har 

också sagt att bollspel sker utanför butiker och verksamheter i centrum. Vissa 

barn och unga upphör ej med detta beteende trots tillsägelse från de boende. 

Boende har också uppfattningen att ungdomar i vissa fall mött tillsägelser med 

dålig attityd samt gått i konflikt med de boende.  

Boende berättar att polisen meddelat att de inte kan avhjälpa detta problem då 

bollspel på platsen inte är förbjudet enligt ordningslagen/de lokala 

ordningsföreskrifterna. 

Med anledning av detta föreslås ett tillfälligt tillägg avseende förbud av 

bollspel på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de 

allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Förbudet ska vara giltigt under tider då 

skolan i området ej bedriver undervisningsverksamhet, dvs klockan 16.30-

07.30 måndag-torsdag samt fredag 16.30-måndag 07.30 och alla skollov; 16.30 

skoldag innan lov till 07.30 första skoldagen efter skollov. Detta tillägg ska 

vara gällande ett år från datum då beslutet finner laga kraft och utvärderas 

innan beslut tas om eventuellt fortsatt förbud. 

De som är professionellt verksamma i området har ej upplevt bollspelande på 

platsen som problematiskt. Fältgrupp, fritidsledare och väktare (samt tidigare 

Fryshuset) berättar att det händer att barn och unga spelar och/eller studsar boll 

på platsen. Detta främst beroende på att platsen ligger i direkt anslutning till 

Broskolan och Bro fritidsgård. De har alla i uppdrag att ombe barnen/de unga 

att upphöra med beteendet när detta uppmärksammas. När personal säger till 

upphör barnen/de unga med beteendet och lämnar också ofta platsen för att 

exempelvis gå till Aktivitetsparken och fortsätta bollspelandet. Personal har 

uppfattat att bollspelandet lett till en konfliktsituation mellan fåtalet ungdomar 

och några/någon av de boende i området. I dessa fall kan ungdomarna ha 

använt bland annat boll för att eskalera konflikten. Detta har inte skett när 

personal är på platsen.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
   KS 21/0213 

 

 

Allmänt om ordningsföreskrifter 

De lokala ordningsföreskrifterna reglerar vad som är tillåtet att göra på 

offentlig plats inom kommunen. De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av 

kommunfullmäktige enligt 3 kap. 8 § ordningslagen, som ger kommunerna 

möjlighet att - utöver vad som framkommer i ordningslagen – meddela 

föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på 

offentlig plats. Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får inte sådana föreskrifter 

angå förhållanden som redan är reglerade i lag och inte heller lägga onödigt 

tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet. 

Det är polismyndighetens uppdrag att utreda och beivra brott som hör under 

allmänt åtal (2 § polislagen (1984:387). Straffet för brott mot lokala 

ordningsföreskrifter är penningböter enligt 3 kap. 22 § ordningslagen.  

Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att 

problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen. 

Föreskriften kan gälla i hela kommunen eller endast i en del av den. I det 

senare fallet ska området som omfattas vara klart och otvetydigt definierat. 

Beslutsprocessen för antagande av ordningsföreskrifter 

De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 

8 § ordningslagen. 

 

Antagande av nya eller ändringar i befintliga ordningsföreskrifter ska alltid 

anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då 3 veckor på sig att pröva 

föreskrifterna och kan besluta att tillåta eller upphäva föreskrifterna. Beslutet 

att upphäva föreskrifterna kan överklagas till förvaltningsrätten. 

  

SKR framhåller vikten av att, vid framtagande av lokala ordningsföreskrifter, 

besvara följande fyra frågor för att avgöra om specifika föreskrifter är lämpliga 

att reglera genom lokala ordningsföreskrifter. Det är även utifrån dessa frågor 

som Länsstyrelsen gör sin bedömning huruvida de godkänner eller upphäver 

kommunfullmäktiges beslut. Dessa frågor är: 

1. Vad är syftet med begränsningen? 

2. Vilket är det geografiska tillämpningsområdet? 

3. Befinner sig begränsningen inom ramen för bemyndigandet? 

4. Regleras begränsningen, eller kan den regleras på annat sätt?   

  

Beslutet bereds och beslutas i kommunstyrelsen och därefter beslutar 

kommunfullmäktige om att anta föreskrifterna. 

  

Kommunfullmäktiges beslut att anta lokala ordningsföreskrifter ska enligt 3 

kap. 13 § ordningslagen anmälas omedelbart till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 

uppgift är att pröva och upphäva föreskrifterna om de strider mot lag. 

Länsstyrelsen har tre veckor på sig att meddela sitt beslut, räknat från den dag 

beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får förlänga denna frist med 

max 2 månader om det behövs och ska i så fall tillfälligt upphäva beslutet. Om 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
   KS 21/0213 

 

 

Länsstyrelsen upphäver beslutet kan kommunen överklaga detta till 

Förvaltningsrätten.  

  

Enligt 8 kap. 13 § kommunallagen utgör de lokala ordningsföreskrifterna 

sådana föreskrifter som kräver ett särskilt kungörande. Enligt paragrafen ska 

föreskrifterna kungöras särskilt och det räcker inte att protokollet där beslutet 

framgår anslås. De lokala ordningsföreskrifterna behöver alltså särskilt 

meddelas på hemsidan där nyheterna i föreskrifterna förtydligas. Detta 

förfarande med tillkännagivande för allmänheten medför att föreskrifterna är 

bindande och kan verkställas mot var och en och det är föreskrifternas 

”beteendestyrande” karaktär som gör det viktigt att kommunmedborgarna får 

möjlighet att nås av informationen samt även ha chans att överklaga beslutet 

genom laglighetsprövning. Brister kommunen i kungörandet skulle det alltså 

kunna vara fråga om att föreskrifterna inte vinner laga kraft. 

 

 

Barnperspektiv 

En tryggare centrummiljö är gynnsam för alla medborgare som vistas där, barn 

som vuxna.   

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

Bilagor 

1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. KS 

15/0837.  
2. Tillägg i form av bilaga till Allmänna lokala ordningsföreskrifter: Tillfälligt 

förbud mot bollspel i Bro centrum.  

3. Bilaga Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum 
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1(5) 

Nr 1.3 U08 

Ersätter 1.3 U07 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Gäller  
fr.o.m. 2016-03-23 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
(Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-21, § 151, senast reviderad 2016-03-23, § 37) 

Upplands-Bro kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde. 

1§ Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den all-
männa ordningen i Upplands-Bro kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21§ har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen 
av pyrotekniska varor. 

2§ Föreskrifterna är tillämpliga på platser inom kommunen som är offentlig plats en-
ligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens före-
skrifter om torghandel. 

3§ Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 
1 kap. 2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

Kyrkogårdar: Kungsängens kyrkogård 
V:a Ryds kyrkogård 
Bro kyrkogård 
Låssa kyrkogård 
Håbo-Tibble kyrkogård 
Håtuna kyrkogård 

Idrottsplatser:  Kungsängens idrottsplats 
Basebollplanen, Kungsängen 
Bro idrottsplats 
Råby idrottsplats 
Finnstaskolans idrottsplats 
Håbro idrottsplats 

Badplatser och fritidsområden: Lillsjöbadet 
Gröna udden 
Stigtorpsbadet 
Frölunda friluftsområde 
Hällkanabadet 
Björknäsbadet 
Vallbyviksbadet 
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Sportfältet Gröna dalen 
Sportfältet Kungsängen 

4§ Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ första stycket, 
11§, 12§, 14§ andra stycket, 21§ första stycket och 22§ bör kommunen ges tillfälle att 
yttra sig. 

Lastning av varor m.m. 

5§ Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olä-
genheter genom damm, spill eller dålig lukt samt att skador på person eller egendom ej 
uppstår. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsut-
rustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafi-
ken på platsen får ej onödigtvis hindras eller störas. 

Schaktning, grävning m.m. 

6§ Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnads-
massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett så-
dant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

7§ Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. sten-
kross- ning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

8§ Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som skall ställas upp på en of-
fentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshava-
rens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9§ Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång-
bana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

Affischering 

10§ Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet-
en sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag  på tavlor, pelare eller andra liknande anord-
ningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att 
sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns. 
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Högtalarutsändning 

11§ Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer 
på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polis-
myndigheten. Tillstånd erfordras inte för fasta anläggningar t.ex. på idrottsplatser. 

Insamling av pengar 

12§ Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offent-
lig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13§ Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras, annat än i samband med tillåten ut-
skänkning av sådana drycker, inom följande områden: 

1 Bro centrum inom det område som framgår av kartbilaga 1 
2 Kungsängens centrum inom det område som framgår av kartbilaga 2  
3 Tibble torg inom det område som framgår av kartbilaga 3 
4 Kyrkogårdar och idrottsplatser som jämställts med offentlig plats enligt 3§. 
5 Till allmänt begagnande upplåtna lekplatser samt skolgårdar, perronger och 

andra järnvägsområden. 

Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol kan införas av kommunen på offentliga platser 
vid behov. 

Ambulerande försäljning 

14§  För ambulerande försäljning på de platser som anges under 13§ punkt 1-3, krävs 
polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 
kap. 1§ ordningslagen. 

Camping 

15§ Tältning och camping är förbjuden på offentlig plats. Polismyndigheten kan 
medge undantag från förbudet om särskilda skäl föreligger. 

Bad och fiske 

16§ Förbud mot bad och fiske gäller i följande avseenden: 

1. Bad är förbjudet i närheten av kablar

2. Fiske är förbjudet vid kommunala badplatser
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Hundar och katter 

17§ Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 
som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19§§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för service- och 
signalhund i tjänst eller för polishund i tjänst. 

18§ Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats i kommunen. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, skolgårdar, allmänna lekplatser eller all-
männa badplatser. 

19§ Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentlig plats i kommunen samt på 
gång- och cykelvägar och anlagda motionsspår. 

19a§ Ägare eller innehavare av katt skall se till att katten inte vistas på offentlig plats, 
eller plats som i 3§ jämställts med offentlig plats, utan tillsyn av ägare eller någon som 
företräder ägaren. 

När en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

20§ Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pryotekniska varor på of-
fentlig plats inom Upplands-Bro kommun, utom på valborgsmässoafton och nyårsafton. 
Vid dessa tillfällen får pyroteknisk utrustning användas från och med 15:00 och till och 
med kl 03:00 nästföljande dag. Undantaget gäller dock inte för de allmänna platser som 
anges i denna stadga 3 §. Användningen av pyrotekniska varor ska alltid ske med stor 
hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom.     

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Norrgården, 
Solgården, Allégården i Bro och Hagtorp.  

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

21§ Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 
på offentlig plats i hela kommunen. Tillstånd krävs inte inom fritidsområden då skjutning 
med eldvapen avser jakt eller avlivande av vilt.  

22§ Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats i 
kommunen. 

Ridning 

23§ Ridning får inte ske i följande anlagda motionsspår om inte undantag särskilt mar-
kerats med skylt: Hällkana och Råby i Bro samt Lillsjön och Brunna i Kungsängen. 
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103U08 ordning 

5  

Avgift för att använda offentlig plats 

24§ För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommun-
fullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9§§, 10§ första 
stycket, 11§, 12§ första stycket, 13§, 14§ första och andra styckena, 15-16§§, 18-23§§ 
kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

______ 
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Kommunledningskontoret
Datum

Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna, gällande

bollspel

KS 21/0213

2021-05-04

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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Bilaga

Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum, Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
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BILAGA TILL ALLMÄNNA LOKALA
ORDNINGSFÖRESKRIFTER
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Kommunledningskontoret
Datum Vår beteckning

2021-05-05 KS21/0213

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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Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum
Detta dokument utgör en bilaga till huvuddokumentet allmänna lokala
ordningsföreskrifter i Upplands-Bro kommun, beslutade 23 mars 2016, diarienummer
KS 15/0837 (UBKFS 2016:01).

Bollspel är förbjudet inom följande område: Bro centrum inom det område som
framgår av kartbilaga. Förbudet är giltigt klockan 16.30-07.30 måndag-torsdag
samt fredag 16.30-måndag 07.30 och alla skollov; 16.30 skoldag innan lov till
07.30 första skoldagen efter skollov.

Denna ordningsföreskrift är tidsbegränsad och gäller under perioden ett år från
att beslutet vunnit laga kraft (2021XXXX-2022XXXX).

Det som framgår av huvuddokumentet allmänna lokala ordningsföreskrifter i
inledningen samt 1-4 §§ gäller i til lämpliga delar för föreskrift i denna bilaga.

För överträdelse av föreskrift i denna bilaga gäller vad som stadgas i 25 § i
huvuddokumentet:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna föreskrift kan
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket ordningslagen. I
ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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PROTOKOLLSUTDRAG 33 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 78 Tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna, gällande 
bollspel. 

 Dnr KS 21/0213 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro 

centrum”. 

2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, och äger 

giltighet ett år från startdatum. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Det har inkommit synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i 

centrummiljö i Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel 

mot vägg ska ha använts i kränkande syfte mot boende i området.  

Med anledning av detta föreslås ett tillfälligt tillägg avseende förbud av 

bollspel på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de 

allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Detta tillägg, i form av en bilaga, ska 

vara gällande ett år från datum då beslutet vinner laga kraft och utvärderas 

innan beslut tas om eventuellt fortsatt förbud. 

De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 

8 § ordningslagen, som ger kommunerna möjlighet att - utöver vad som 

framkommer i ordningslagen – meddela föreskrifter som behövs för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  

Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att 

problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021. 

 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. KS 

15/0837. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 34 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

 Tillägg i form av bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter: 

Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum 

 Bilaga Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro 

centrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro 

centrum”. 

2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, och äger 

giltighet ett år från startdatum. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet ser inte i första hand tillfälliga förbud som en framgångsrik väg 

vid uppkomna ordning- / störning- / orosutmaningar i vår kommun. Vi behöver 

bygga långsiktiga relationer, ökat aktivitetsutbud och möjlighet till 

spontanaktiviteter samt öka vuxennärvaron på utvalda platser och en utvecklad 

dialog med aktörer som ansvarar för trygga boende- och centrummiljöer." 

Erik Karlsson (V) stödjer Sara Ridderstedts (MP) protokollsanteckning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Biträdande jurist 

Kansliavdelningen 

   

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2021-05-07 KS 20/0764  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym inrapportering av 

oegentligheter och missförhållanden. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, visselblåsarfunktionen, så 

som den är operativ idag och ges mandatet att fatta erforderliga beslut 

för att funktionen ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas. 

Kommunstyrelsen beslutar 

3. Kommunstyrelsen tackar för inkommet medborgarförslag om att inrätta 

en visselblåsarfunktion och anser förslaget besvarat med hänsyn till att 

en sådan funktion finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Till följd av EU-direktivet ”Direktiv om skydd för personer som rapporterar 

om överträdelser av unionsrätten” (s.k. visselblåsardirektivet) kommer en ny 

visselblåsarlag att införas i Sverige under 2022. Lagen innebär i korthet att alla 

kommuner i Sverige ska ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli 

2022. I revisionsrapporten ”Granskning av förebyggande arbete mot 

oegentligheter i Upplands-Bro kommun” från den 26 juni 2018 (KS 18/0272) 

rekommenderades Kommunstyrelsen, till följd av avsaknaden av säkra och 

tillgängliga rapporteringskanaler, att inrätta en visselblåsarfunktion. 

Kommundirektören har inom ramen för sitt organisatoriska ansvar för 

utveckling och förvaltning tillsett att Upplands-Bro kommun har processer för 

att hantera oegentligheter och missförhållanden, sedan 1 april 2021 finns även 

en e-tjänst och funktion där anonym inrapportering kan ske. Syftet med 

funktionen är att oegentligheter och missförhållanden ska kunna anmälas, med 

valfri anonymitet, på ett sätt där anmälningen hanteras av en person oberoende 

och självständig i förhållande till den som anmäler. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att mandatet att förvalta den 

kommunövergripande funktionen, visselblåsarfunktionen, ska ankomma på 

Kommunstyrelsen. Genom att ge detta mandat till Kommunstyrelsen skapas 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
   KS 20/0764 

 

 

tydligare förutsättningar som möjliggör att visselblåsarfunktionen kan fortsätta 

att utvecklas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget som inkommit med 

förslag om att inrätta en visselblåsarfunktion anses vara besvarat med hänsyn 

till att visselblåsarfunktionen redan finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 

 Medborgarförslag om att införa en visselblåsarfunktion inkommet den 5 

februari 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 

februari 2020. 

Ärendet 

Bakgrund 

I oktober 2019 antogs ett EU-direktiv ”Direktiv om skydd för personer som 

rapporterar om överträdelser av unionsrätten” (s.k. visselblåsardirektivet). 

Genomförandet av direktivet i svensk lag presenteras i SOU 2020:38 ”Ökad 

trygghet för visselblåsare”. Regeringen har gått vidare med utredningens 

förslag genom en lagrådsremiss. Remissen innehåller ett lagförslag om ”lag om 

skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” (s.k. 

visselblåsarlagen) samt förslag om ändringar i offentlighets- och 

sekretesslagen. Visselblåsarlagen kommer att innebära en skyldighet att inrätta 

interna rapporteringskanaler och förfaranden för privat verksamhet med över 

50 anställda och en skyldighet att inrätta interna och externa 

rapporteringskanaler och förfaranden för övriga arbetsgivare (hit räknas 

kommuner). Dessa rapporteringskanaler och förfaranden ska vara på plats i 

kommunen senast den 17 juli 2022. 

Mer om den s.k. visselblåsarlagen  

Enligt den kommande lagen ska det finnas tillgängliga rapporteringskanaler för 

rapporterande personer som är verksamma hos kommunen och tillhör någon av 

följande personkategorier: 

- Arbetstagare eller arbetssökande 

- Volontärer eller den som söker sådant arbete 

- Praktikanter eller den som söker sådan plats 

- Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares 

kontroll och ledning 

- Inhyrda 

- Egenföretagare som söker eller utför uppdrag  
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- Personer som ingår i ett företags förvaltning-, lednings- eller 

tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag 

- Aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett 

aktiebolag 

Det rapporterade missförhållandet ska vidare uppges finnas i arbetsgivarens 

verksamhet och måste alltså befinna sig i ett arbetsrelaterat sammanhang. För 

att skydd ska kunna ges enligt visselblåsarlagen krävs att det missförhållande 

som rapporteras har ett allmänintresse. Huvudregeln är att missförhållanden 

som enbart rör en enskild medarbetares arbetsförhållanden eller arbetsmiljö ska 

hanteras inom ramen för gängse rutiner för arbetsrättsliga förhållanden och 

således ersätter inte den nya lagen fackens roll. Undantaget från huvudregeln 

sker när den enskildes missförhållanden uppnår ett allmänintresse. Som 

exempel på när ett sådant missförhållande uppnår ett allmänintresse lyfts i 

remissen om en arbetstagare har slavliknande förhållanden. 

Personerna som hanterar rapporteringskanalen kan vara anställda i kommunen 

eller anställda i ett företag som anlitas för att hantera uppgifterna. Dessa 

personer ska vara oberoende och självständiga. 

Revisionsrapport från 2018 

I revisionsrapporten ”Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter i 

Upplands-Bro kommun” från den 26 juni 2018 (KS 18/0272) konstaterades att 

kommunen saknar en visselblåsarfunktion. I rapporten framkommer att det 

vanligaste sättet att upptäcka oegentligheter är via tips från medarbetare och att 

kommunen bör säkerställa att kanalerna för sådan information är säkra och 

kända för personalen. Utifrån granskningens resultat rekommenderas 

kommunstyrelsen att inrätta en koncerngemensam visselblåsarfunktion. 

Revisionsrapporten besvarades med att frågan ska arbetas vidare med. 

Formen för rapportering av missförhållanden innan 
visselblåsarfunktionen 

Innan visselblåsarfunktionen fanns på plats i kommunen hanterades 

rapportering av missförhållanden genom att rapportering i första hand gjordes 

till närmsta chef och annars till dennes chef. Det saknades således möjlighet att 

göra anonyma rapporteringar och så som revisionsrapporten identifierade 

innebar detta förfarande att det saknades en säker kanal för medarbetarna att 

meddela om missförhållanden.  

Visselblåsarfunktionen i Upplands-Bro kommun 

Syftet med funktionen är att oegentligheter och missförhållanden ska kunna 

anmälas, med valfri anonymitet, på ett sätt där anmälningen hanteras av en 

person oberoende och självständig i förhållande till den som anmäler. 

Visselblåsarfunktionen finns idag på Upplands-Bro kommuns hemsida där 

rapportering av missförhållanden kan göras, anonymt eller inte, via en e-tjänst. 



100 Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun - KS 20/0764-9 Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun : Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (5)  
   KS 20/0764 

 

 

Funktionen är till för anställda, förtroendevalda eller privatpersoner. Inkomna 

anmälningar hanteras av en oberoende person på personalavdelningen och 

eventuell utredning görs av extern part.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att mandatet att förvalta den 

kommunövergripande visselblåsarfunktionen ska ankomma på 

Kommunstyrelsen. Genom att ge detta mandat till Kommunstyrelsen skapas 

tydligare förutsättningar som möjliggör att visselblåsarfunktionen kan fortsätta 

att utvecklas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 

Medborgarförslag 

Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag med förslag om att inrätta en 

visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren anser att det är 

särskilt viktigt att införa funktionen i mindre kommuner. Den 12 februari 2020 

överlämnade Kommunfullmäktige medborgaförslaget för beslut i 

Kommunstyrelsen. 

Med anledning av att visselblåsarfunktionen redan finns inrättad i Upplands-

Bro kommun och aktuellt förslag om att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

om förtydligande kring mandat att förvalta funktionen, bedöms medborgarens 

förslag genomfört. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att 

medborgarförslaget anses besvarat.  

Omvärldsbevakning 

Göteborgs kommun var första kommunen i landet att införa en 

visselblåsarfunktion den 15 september 2013. Sedan dess har många kommuner 

infört en visselblåsarfunktion. Med anledning av EU-direktivet och kommande 

nationell lagstiftning har frågan om visselblåsarfunktion seglat upp på agendan 

hos de flesta kommunerna i regionen. Visselblåsarfunktionen är utformad på 

olika sätt i olika kommuner men har alla syftet att upptäcka oegentligheter. 

Barnperspektiv 

Efterlevnaden av unionsrätten är en grundläggande förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle. Genom en säker rapporteringskanal för 

missförhållanden och oegentligheter kan vi uppnå bästa möjliga 

verksamhetsutövning för såväl anställda som kommuninvånare. Resultaten som 

uppnås med en visselblåsarfunktion måste därmed anses vara till gagn för 

kommunens samtliga medborgare. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att införa en visselblåsarfunktion inkommet den 5 

februari 2020. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 

februari 2020. 
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Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 Personalchef 

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

Skickat: den 5 februari 2020 08:36 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förnamn  

Efternamn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Att Upplands-Bro inrättar en så kallad 

visselblåsarfunktion. 

Motivering (Här kan du 

lämna en mer utförlig 
beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 
anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

Upplands-Bro har brister i sitt arbete 

mot korruption. Det finns policy kring 
bestickning vid upphandling men den 
vanligaste formen av korruption är jäv, 

vänskapskorruption och nepotism och 
kring det finns inte så mycket alls. Det 
finns också brister i vad som gäller för 

kommunens tjänsemän och anställda. 
Man kan tänka sig att en liten kommun 
löper särskild stor risk både att slira på 

vad som moraliskt rätt men också att 
möjligheten att påtala ogentligheter 

begränsas "när alla känner alla". 
Visselblåsarfunktion börjar bli standard 
i de flesta kommuner (och större 

företag) och bör även införas i 
Upplands-Bro. Det har även har 
påtalats vid revisioner av kommunens 
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antikorruptionsarbete har jag sett.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av ve rktyget ProofX
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 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (67)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-02-12 

 

 

§ 5 Medborgarförslag om att upprätta en 
visselblåsarfunktion i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0100 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att upprätta en 

visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 5 februari 2020. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 79 Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0764 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym inrapportering av 

oegentligheter och missförhållanden. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, visselblåsarfunktionen, så 

som den är operativ idag och ges mandatet att fatta erforderliga beslut 

för att funktionen ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas. 

Kommunstyrelsen beslutar 

3. Kommunstyrelsen tackar för inkommet medborgarförslag om att inrätta 

en visselblåsarfunktion och anser förslaget besvarat med hänsyn till att 

en sådan funktion finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Till följd av EU-direktivet ”Direktiv om skydd för personer som rapporterar 

om överträdelser av unionsrätten” (s.k. visselblåsardirektivet) kommer en ny 

visselblåsarlag att införas i Sverige under 2022. Lagen innebär i korthet att alla 

kommuner i Sverige ska ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli 

2022. I revisionsrapporten ”Granskning av förebyggande arbete mot 

oegentligheter i Upplands-Bro kommun” från den 26 juni 2018 (KS 18/0272) 

rekommenderades Kommunstyrelsen, till följd av avsaknaden av säkra och 

tillgängliga rapporteringskanaler, att inrätta en visselblåsarfunktion. 

Kommundirektören har inom ramen för sitt organisatoriska ansvar för 

utveckling och förvaltning tillsett att Upplands-Bro kommun har processer för 

att hantera oegentligheter och missförhållanden, sedan 1 april 2021 finns även 

en e-tjänst och funktion där anonym inrapportering kan ske. Syftet med 

funktionen är att oegentligheter och missförhållanden ska kunna anmälas, med 

valfri anonymitet, på ett sätt där anmälningen hanteras av en person oberoende 

och självständig i förhållande till den som anmäler. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att mandatet att förvalta den 

kommunövergripande funktionen, visselblåsarfunktionen, ska ankomma på 

Kommunstyrelsen. Genom att ge detta mandat till Kommunstyrelsen skapas 

tydligare förutsättningar som möjliggör att visselblåsarfunktionen kan fortsätta 

att utvecklas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget som inkommit med 

förslag om att inrätta en visselblåsarfunktion anses vara besvarat med hänsyn 

till att visselblåsarfunktionen redan finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 

 Medborgarförslag om att införa en visselblåsarfunktion inkommet den 5 

februari 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 

februari 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym inrapportering av 

oegentligheter och missförhållanden. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, visselblåsarfunktionen, så 

som den är operativ idag och ges mandatet att fatta erforderliga beslut 

för att funktionen ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas. 

Kommunstyrelsen beslutar 

3. Kommunstyrelsen tackar för inkommet medborgarförslag om att inrätta 

en visselblåsarfunktion och anser förslaget besvarat med hänsyn till att 

en sådan funktion finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Personalchef 

 Frågeställare  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-04-19 KS 21/0283  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

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

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Sammanträdestider för Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 

Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  

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. 

Kommunledningskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige framgent ska 

sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om 

för året och att denna skrivning förs in i arbetsordning för 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021. 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-19 KS 21/0283 

 

 

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 Kommunstyrelse, 

Kommunfullmäktige och i nämnder. Tiderna har även i möjligaste 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. 

Kommunledningskontoret föreslår vidare att Kommunfullmäktige framgent ska 

sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om 

för året och att denna skrivning förs in i Kommunfullmäktiges arbetsordning 

under § 6. Det innebär att skrivningen ”Fullmäktige håller ordinarie 

sammanträde 8 gånger varje år, med en jämn fördelning av 

sammanträdestillfällena över året ” tas bort och ersätts med 

”Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.” 

På så sätt harmoniseras styrdokumenten arbetsordning för Kommunfullmäktige 

med reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelse och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, så att varje instans själv avgör 

antal sammanträden och tidpunkt för dessa. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-19 KS 21/0283 

 

 

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2022 

Kommunstyrelsens 

beredning kl. 08:30 

Kommunstyrelsens 

sammanträde kl. 14:00 

Kommunfullmäktiges 

sammanträde kl. 18:30 

26 januari 2 februari 16 februari 

9 mars 16 mars 30 mars 

6 april 13 april 27 april 

25 maj 1 juni 15 juni 

21 september 28 september 12 oktober 

19 oktober 26 oktober 9 november 

23 november 30 november 14 december 

Barnperspektiv 

Var och när Kommunstyrelsen sammanträder har inga direkta konsekvenser för 

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

behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de 

ärenden som behandlas i Kommunstyrelse 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. 

Bilaga 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020. 

 

 

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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Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 20/0295 
Senast beslutad  

2020-04-29 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

 Kommundirektören 

UBKFS 2020:02 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslutad av kommunfullmäktige den 29 april 2020 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Inledning 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter 
§ 1.Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om

antalet ersättare.

Presidium 
§ 2.De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer

Kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andrevice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på 
det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.  

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

Ålderspresident 
§ 3.Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har

varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 
§ 4.Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot

eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har 
avgått.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdrag som förtroendevald 
§ 5.Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar 
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska 
vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan 
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsen. 
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Tid och plats för sammanträdena 
§ 6.Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger varje år, med en 

jämn fördelning av sammanträdestillfällena över året.  

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige första gången i november.  

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

Extra sammanträde 
§ 7. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena.  

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlade på det extra sammanträdet. 

Ställa in eller ändra tid för sammanträde 
§ 8.Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras låter ordföranden 
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om 
beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

Plats för sammanträde 
§ 9.Kommunfullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämmer.  

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 
annan plats för ett visst sammanträde. 

Deltagande på distans 
§ 10. Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt så 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Fullmäktiges ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Tillkännagivande av sammanträdena 
§ 11. Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde 

med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
Fullmäktiges sammanträden ska, om möjligt, tillkännages på 
kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
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Varje ledamot och ersättare ska, om möjligt, kallas till sammanträde 
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande 
ärenden. 

§ 12. Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 
som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske 
på kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl 
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa 
annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 13. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 

utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden 
för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var 
sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på 
vanligt sätt.  

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte göras. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 14. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag. 

§ 15. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för 
allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga 
ledamöter före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

En inlämnad motion delges samtliga ledamöter och ersättare senast 
med nästföljande tillkännagivande. 
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Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas 
varje ledamot och ersättare före sammanträdet.  

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning och på vilket sätt övriga 
handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 

§ 16. En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges 
sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. 

Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt. 

§ 17. Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett 
sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i 
ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

§ 18. Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare, 
som kallats till tjänstgöring. 

§ 19. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska 
träda in och tjänst-göra under ett pågående sammanträde. Endast om det 
föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende.  

Upprop 
§ 20. En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 

tjänstgör ska finnas tillgängligunder hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan.  

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs  

Om ledamot infinner sig efter det att upprop avslutats, ska anmälan ske 
hos ordföranden. Först därefter är man berättigad att deltaga i 
omröstningar.  

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som mer än tillfälligt avser att 
lämna sammanträdet ska anmäla detta till ordföranden. 

Protokolljusterare 
§ 21. Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 

protokollet från sammanträdet. 
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Sedan uppropet har förrättats enligt § 21, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar.  

Turordning för handläggning av ärenden 
§ 22. Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har 

tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden.  

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska 
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 23. Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam 

nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i 
överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 
överläggning som hålls med anledning av svaret.  

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ KL, har rätt att delta i överläggningen när Kommunfullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Revisorernas yttranderätt 
§ 24. Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen 

när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

Revisorernas initiativrätt 
§ 25. Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av 

sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. 
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

Revisorernas redovisning till fullmäktige 
§ 26. Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med 

redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten 
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under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. 

Företagens och andras initiativrätt 
§ 27. Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2 och 6 §§ KL 

får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är 
skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.  

§ 28. Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena 
i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.  

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får 
ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det 
behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma 
nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

§ 29. Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena.  

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§ 30. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i 

den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
Kommunstyrelsens ordförande eller annan som denne utser har rätt att 
inleda diskussionen av ärende som beretts av kommunstyrelsen.  

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt 
till två repliker på högst två minuter, med anledning av vad en talare 
anfört. Replikerna avges omedelbart efter den talare som har ordet då 
begäran om replik framställs. Talaren har omedelbart rätt att besvara 
replikerna med två inlägg på högst två minuter.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom 
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig 
efter tillsägelse.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa 
sammanträdet. 
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Yrkanden 
§ 31. När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende 

avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts 
under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge 
det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
§ 32. En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
§ 33. När omröstningar genomförts, biträds ordföranden av de två 

ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

§ 34. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den upptar  

• namnet på någon som inte är valbar,  

• flera eller färre namn är det antal personer som ska väljas,  

• ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
§ 35. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

eller flera leda-möter.  

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  
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En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.  

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde.  

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Återtagande av förslag 
§ 36. En ansökan eller en motion får återtas (dras tillbaka) innan 

fullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet. 

Medborgarförslag 
§ 37. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i 

fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat 
av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och 
telefonnummer ska anges.  

Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen 
kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på 
fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i 
sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.  

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta 
i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. Talartiden 
begränsas till två minuter.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktigespresidium ska för varje 
inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige om 
var ärendet ska beslutas. Om fullmäktige beslutat om att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta i ärendet ska 
förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att 
handlägga och besluta i ärendet.  

Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd för beslut gäller inte 
följande bestämmelser som endast avser handläggning av 
medborgarförslag fullmäktige. 

• Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det förslaget väcktes.  

• När ett medborgarförslag beretts färdig och beslut ska fattas, ska 
förslagsställaren underrättas.  

• Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
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ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.  

Interpellationer 
§ 38. Interpellation får ställas till ordförande och 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen och i nämnderna. 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en 
interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet.  

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Om en 
interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som 
avses kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen 
har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets 
styrelse att besvara interpellationen.  

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan 
nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen.  

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen 
då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som 
ledamot också vid det tillfället. 

Frågor 
§ 39. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot. 

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  

Vad som sägs i föregående paragraf gäller i tillämpliga delar också på 
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.  

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Kommunstyrelsens ordförande eller ordföranden i en nämnd får 
överlämna besvarandet av en fråga till annan nämndordförande eller ett 
annat kommunalråd som har det politiska beredningsansvaret för det 
område som frågan berör. 
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Beredning av ärendena 
§ 40. Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör 

kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden.  

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av 
sådana ärenden som harfattats. 

Återredovisning från nämnderna 
§ 41. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för 

nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. 
Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.  

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
§ 42. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och 

ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

Valberedning 
§ 43. På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av en representant från varje parti i fullmäktige 
samt lika många ersättare för dessa.  

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.  

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning.  

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Beredning av revisorernas budget 
§ 44. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena 

revisorernas budget.  

Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 45. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 

i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har 
framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den styrelse, nämnd, 
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fullmäktigeberedning eller de enskilda förtroendevalda i sådana organ 
mot vilken anmärkningen är riktad.  

Ärende gällande fullmäktiges beslut i fråga om revisionsanmärkning 
ska beredas av fullmäktiges presidium. 

Justering av protokollet 
§ 46. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 

Reservation 
§ 47. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten 

vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.  

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så 
snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet 
fattades. 

Expediering 
§ 48. Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och 

personer som berörs av besluten i protokollet.  

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas 
hela protokollet.  

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om 
inte fullmäktige beslutar annat. 

§ 49. Protokollet ska tillkännages i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 42 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 82 Sammanträdestider för 
Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 21/0283 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 

Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  

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. 

Kommunledningskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige framgent ska 

sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om 

för året och att denna skrivning förs in i arbetsordning för 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021. 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 43 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 

Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomistaben 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-04-26 KS 21/0238  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Hemställan om utökad låneram för 
Kommunalförbundet Norrvatten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet Norrvatten 

utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som 

förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i 

förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för 

förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i 

behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. 

Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens 

snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste 

utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas 

befolkningsökning och tillväxt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021. 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som 

förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i 

förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för 

förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i 

behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. 

Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens 

snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste 

utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas 

befolkningsökning och tillväxt. 

Norrvattens förbundsstyrelse fattade i september 2020 inriktningsbeslut för 

utbyggnaden av Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär en 

etappvis utbyggnad av ett nytt kompletterande vattenverk. Investeringsutgiften 

bedöms till 1 800 - 2 400 miljoner kronor. För att kunna genomföra utbyggnaden 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-14 KS 21/0238 

 

 

behöver låneramen i ett första steg utökas från 1 300 miljoner kronor till 2 100 

miljoner kronor. Den 10 mars 2021 beslutade Norrvattens förbundsfullmäktige att 

hemställa till medlemskommunerna att medge denna utökning.  

Kommunledningskontoret bedömer att inriktningen är rimlig och föreslår 

därför att kommunfullmäktige medger utökningen av låneramen för 

kommunalförbundet Norrvatten. 

 

Barnperspektiv 

Tillgången till dricksvatten är viktig för samtliga invånare i kommunen. 

Beslutet bedöms därför vara i linje med barnperspektivet.  

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

Bilagor 

1. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 

Beslut sänds till 

 Kommunalförbundet Norrvatten 
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1. Bakgrund 

I Norrvattens förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 

godkännande för att förändra förbundets låneram. Idag uppgår Norrvattens låneram till 1 300 

miljoner kronor och förbundets låneskuld låg vid årsskiftet 2020/2021 på 1 025 miljoner 

kronor. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer låneskulden uppgå till cirka 1 300 miljoner 

kronor, vilket innebär att låneramen behöver justeras under 2021. Justeringen behövs för att 

kunna fortsätta att investera i utökad kapacitet i Görvälnverket och i huvudvattenledningarna 

fram till medlemskommunerna. En trygg dricksvattenproduktion av hälsosamt dricksvatten 

är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt.  Norrvatten behöver kunna 

producera mer vatten för att möta befolkningstillväxten i medlemskommunerna. Det är 

också nödvändigt att förbättra reningen för att säkerställa vattenkvaliteten även framöver. 

 

För medlemskommunerna gäller att de ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar och 

skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på 

summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalar in till förbundet från det att 

kommunen blev medlem i förbundet.  

2. Behov av utbyggnad av Görvälnverket 

Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, anlades för första gången 1929. Vissa delar av 

dagens vattenverk byggdes på 1940-talet och sedan dess har ett antal större utbyggnader 

genomförts för att anpassa vattenreningen till en ökad vattenförbrukning och krav på 

hälsosamt och gott dricksvatten. Den senaste utbyggnaden i kapacitet gjordes i slutet av 

1960-talet, då ytterligare ett fällningssteg byggdes till. Därefter har flera anpassningar gjorts 

för att utöka kapacitet och reningsförmåga. 

2.1. Framtida vattenbehov 

Norrvattens dricksvattenproduktion har under de senaste årtiondena legat på en relativt stabil 

nivå trots att invånarantalet ökat kraftigt, vilket beror på att utvecklingen av vattensnål teknik 

minskat vattenförbrukningen per person. Sedan mitten av 2010-talet kan en ökning av 

vattenproduktionen noteras. Framöver prognostiseras (RUFS-låg) en konstant ökning av 

behovet då befolkningsökningen beräknas överstiga minskningen i hushållens 

vattenförbrukning.  

I dagsläget uppgår maxkapaciteten i Görvälnverket till 200 000 kubikmeter per dygn.  

Prognosen för vattenbehovet (maxdygnsbehovet) kommande årtionden bedöms vara 

följande; 

2030 220 000 kubikmeter per dygn 

2035 229 000 kubikmeter per dygn 

2040 238 000 kubikmeter per dygn 

2045 246 000 kubikmeter per dygn 

2050 255 000 kubikmeter per dygn 

Slutsatsen är att det kommer att krävas en ökad produktion kommande år för att möta 

behoven framöver. Nuvarande produktion bedöms klara maxdygnsbehovet fram till 2030. 
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För att ha en marginal 2030 och för att möta behovet efter 2030 krävs att ett beslut om 

utbyggnad tas under kommande år.  Redan idag kan Norrvatten få leveransproblem vid 

längre perioder av hög förbrukning, t.ex. värmeböljor. Det beror på att den uthålliga 

produktionskapaciteten är lägre än maxkapaciteten.  

 

Begreppet uthållig produktionskapacitet, eller förkortat uthållig kapacitet, används för att 

förtydliga skillnaden mellan den teoretiskt dimensionerande produktionskapaciteten 

(maxkapacitet) och den kapacitet som kan garanteras under årets alla dagar. Den uthålliga 

kapaciteten tar hänsyn till en viss redundans i processen så utrymme finns för planerat och 

akut underhåll (exempelvis avställd rå/renvattenpump, snabbfilter och UV-aggregat).  

2.2. Ökad produktionskapacitet 

I november 2016 gav Norrvattens styrelse därför VD i uppdrag att utreda alternativ för 

Norrvattens framtida vattenproduktion. Sedan 2017 har Norrvatten arbetat tillsammans med 

externa specialister, universitet, högskolor och branschorganisationer för att hitta en optimal 

lösning för Norrvattens framtida vattenproduktion. Under 2017 - 2020 gjordes förstudier för 

ny- eller utbyggnad av Görvälnverket. I de inledande förstudierna utreddes två huvudspår: 

att utöka kapaciteten och reningen på Görvälnverket alternativt att bygga ny anläggning 

bredvid nuvarande vattenverk. Resultatet från dessa förstudier innebar att kompletterande 

förstudier gjordes där en etappvis utbyggnad studerades.  

 

I detta arbete gjordes fördjupade utredningar av Görvälnverkets status och kapacitet. 

Statusbesiktningarna visade att livslängden på Görvälnverket bedöms till ytterligare 10 - 20 

år. Betongkonstruktionerna i Görvälnverket kan utgöra en riskfaktor men det visade sig att 

betongkonstruktionerna har en bättre status än vad som tidigare har bedömts. Genom 

regelbundna betongbesiktningar vart femte år bedöms riskerna för skador kunna kontrolleras 

och åtgärdas. Reinvesteringarna i Görvälnverket omfattar främst maskinell utrustning, styr 

och el. 

 

Beträffande Görvälnverkets kapacitet är målsättningen att utöka maxkapaciteten med 

ytterligare 20 000 kubikmeter per dygn till sammantaget 220 000 kubikmeter per dygn, för 

att kunna möta kapacitetsbehovet (maxkapaciteten) till 2030.  

 

Investeringar genomförs för närvarande med målsättningen att öka produktionen med 20 000 

kubikmeter per dygn. 
 

Parallellt med reinvesteringarna föreslås en successiv och etappvis utbyggnad av en 

kompletterande anläggning som i förlängningen kan ersätta det nuvarande Görvälnverket. 

Vartefter nya etapper tas i drift i den kompletterande anläggningen kan kapaciteten i det 

befintliga Görvälnverket successivt minskas för en säkrare och stabilare produktion i det 

befintliga vattenverket. Förslaget innebär således en successiv utbyggnad av en 

kompletterande anläggning, samtidigt som livslängden för det befintliga vattenverket 

förlängs genom reinvesteringar.  

 

Föreslagen etappvis utbyggnad av den kompletterande anläggningen omfattar i huvudsak 

följande delar: 
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• Ökad produktionskapacitet i nya produktionslinjer som dimensioneras successivt 

driftsätts efter prognosticerat vattenbehov  

• Ny lågreservoar i anläggning eller i berg 

• Kompletterande slamhantering 

• Tredje mikrobiologisk barriär (utökad rening) 

• Nya intagsledningar och ny intagsbyggnad med maskinell utrustning 

• Kompletterande kemikaliehantering 

 

Det framtida vattenverket kommer att ha nio produktionslinjer när det är fullt utbyggt. 

Kapaciteten för varje produktionslinje uppgår till 35 000 kubikmeter per dygn, det vill säga 

en total kapacitet på 315 000 kubikmeter per dygn när vattenverket är fullt utbyggt med alla 

nio linjer i drift. 

 

I föreslagen utbyggnad i etapp 1 ingår utbyggnad av följande anläggningsdelar: 

 

• Mark och stora ledningar 

• Byggkonstruktioner, bassänghallar och stora betongbassänger 

• Ventilation och rör 

• El och styr 

• Maskinell utrustning  

 

Inom etapp 1 ingår merparten av de anläggningsdelar och konstruktioner som behövs för att 

relativt enkelt kunna bygga ut upp till tre nya produktionslinjer, men bara en 

produktionslinje byggs komplett färdig för dricksvattenproduktion. Det innebär att alla 

betongkonstruktioner byggs i etapp 1, det vill säga även för produktionslinje två och tre, men 

dessa linjer utrustas inte med maskinell utrustning och el-installationer. Vid behov kan dessa 

två produktionslinjer relativt enkelt komplettera med maskinell utrustning och el när behov 

uppstår. 

 

Sammantaget innebär detta att utbyggnaden kan anpassas till Görvälnverkets förutsättningar, 

befolkningsutvecklingen och teknikutvecklingen och att beslut kan tas successivt. Om 

framtida statusbesiktningar visar att ex. vis. betongkonstruktionen blir sämre och verket inte 

kan köras med full kapacitet finns förutsättningar att fatta ett beslut att bygga ut ytterligare 

kapacitet i moduler om 35 000 kubikmeter per dygn. 

2.3. Förbättrad rening 

Under 2019 visade den mikrobiologiska barriäranalysen på Norrvatten att skyddet mot 

bakterier och virus var otillräckligt. Norrvatten lever därmed inte upp till den nivå på 

smittskydd som anges i Livsmedelverkets vägledning. Möjligheterna att stärka reningen 

inom befintlig process är begränsade och kan inte ge det skydd som krävs. Det är därför 

nödvändigt för Norrvatten att införa ett ytterligare reningssteg, det vill säga en tredje 

mikrobiologisk barriär, som kan rena bort bakterier, virus och parasiter. 

För att kunna få till en tillräcklig mikrobiologisk barriärhöjd, vid en etappvis utbyggnad, 

kommer den tredje mikrobiologiska barriären (processteget) att byggas i den första etappen 

av den kompletterande anläggningen, separerat från Görvälnverket. Föreslagen process 

utgörs av ultrafilter kompletterat med UV-ljus och dosering av kloramin. 
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2.4. Kemisk barriär 

De flesta större vattenverk i Sverige och även internationella vattenverk har tre barriärer mot 

mikrobiologiska föroreningar. De flesta vattenverk har också effektiva processer för att 

reducera lukt och smak. Flera olika metoder används som till exempel långsamfiltrering, 

UV-bestrålning eller dosering av aktivt kol. Dosering av aktivt kol används regelmässigt för 

att producera ett hälsosamt, smak- och luktfritt och rent dricksvatten.  

 

Under senare tid har dock oron för kemiska substanser i dricksvattnet ökat. Det är främst 

läkemedelsrester med olika typer av giftiga organiska substanser, östrogen samt PFAS som 

har uppmärksammats av forskare. Förekomst av dessa föroreningar har noterats i råvatten 

från både Vänern, Vättern och Mälaren. Norrvatten har deltagit i FoU-arbete för att öka 

kunskapen inom detta område. Prover ha tagits och analyserats på både råvatten och efter 

Norrvattens olika processteg. Arbetet har visat att det kan finnas viss risk för att dessa ämnen 

kan förekomma i dricksvattnet.  

 

Det finns olika metoder för att rena råvattnet från föroreningarna, men kunskapsläget är 

fortfarande oklart och några självklara tekniska lösningar eller processlösningar finns ännu 

inte att tillgå. Bedömningen är därför att någon kemisk barriär inte bör byggs i den första 

etappen som nu planeras. Istället görs förberedelser för att ett sådant reningssteg ska kunna 

implementeras i framtiden i den nya anläggningen om kunskapsläget klarnar och behovet 

skulle uppstå. Om en investering i en kemisk barriär skulle bli aktuellt får omprioriteringar 

ske inom ramen för investeringsbudgeten alternativt får en ny framställan till 

medlemskommunerna göras. 

2.5. Tidplan för investering i Görvälnverket 

Investeringar i att öka kapaciteten i Görvälnverket med 20 000 kubikmeter per dygn till 

220 000 kubikmeter per dygn pågår och förväntas vara klara under 2028. 

 

Under perioden 2021 – 2023 kommer planeringsarbetet för den kompletterande 

anläggningen att fortsätta genom att programhandling, systemhandling och bygghandling tas 

fram. Kapacitet för befintligt vattenverk respektive behovet av kompletterande kapacitet i 

den nya anläggningen definieras i samband med att programhandlingen blir klar under 2021. 

I samband med planeringsfasen kommer också den etappvisa utbyggnaden att förtydligas 

med beskrivning av kombinationen av det befintliga och kompletterande vattenverket, 

lämplig utbyggnadstakt definieras och förtydligande av risker med etappvis utbyggnad. 

Från 2023 planeras utbyggnaden av etapp 1 att påbörjas efter att upphandling av 

entreprenadarbetena har genomförts. Även utbyggnaden av den tredje mikrobiologiska 

barriären påbörjas under 2023. Under 2028 kommer etapp 1 att driftsättas och en av tre 

produktionslinjer tas i drift med en ökad kapacitet med 35 000 kubikmeter per dygn.  

 

Från 2030 finns förutsättningar för en fortsatt etappvis utbyggnad baserat på avstämning mot 

befolkningsprognos/vattenbehov samt statusen på det befintliga vattenverket där de 

regelbundna betonginspektionerna är av stor betydelse. 



102 Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten - KS 21/0238-2 Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten : Bilaga 1 - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Norrvatten 7 (10) 

  
 

 

 

2.6. Investeringsnivå i Görvälnverket 

Investeringarna i Görvälnverket uppskattas till cirka 1 400 miljoner kronor under perioden 

2021 - 2028. Investeringen omfattar mark, bygg, el och rör, maskin, styrning och 

övervakning, byggherrekostnader m.m. Reinvesteringar på cirka 300 miljoner kronor i det 

befintliga verka ingår liksom en post på närmare 200 miljoner kronor för oförutsedda 

kostnader.  

Som framgår av tidplanen är investeringsbedömningarna för Görvälnverket gjorda i ett tidigt 

skede. Säkrare underlag kommer succesivt att tas fram under 2021 – 23 inför upphandlingen. 

3. Ledningsinvesteringar 

Distribution av dricksvatten utgör en kärnverksamhet för Norrvatten. Distributionen ska ske 

med rätt tryck, i rätt volym och under kontrollerade former till Norrvattens ägarkommuner. 

Huvudvattenledningarna ska vara robusta och redundanta och varje punkt i huvudvattennätet 

ska kunna försörjas från två håll. Totalt består Norrvattens ledningsnät av cirka 340 km 

huvudvattenledningar med dimensioner mellan 300 och 1 200 mm.  

 

En omfattande inventering av ledningsnätet har utförts och analyserats vid flera tillfällen. 

Analyserna visar att vissa ledningar är i sämre skick och haverier har inträffat tidigare och 

kan även inträffa framöver. Hydrauliska analyser av ledningsnätets funktion har utförts med 

avseende på både kapacitet, tryck och vattenhastighet. Även en noggrann analys av 

medlemskommunernas prognoser över befolkningsutveckling och dricksvattenbehov fram 

till 2030 har genomförts.  

 

Vad gäller ledningsnätets kapacitet kommer åtgärder att behöva göras på ett flertal punkter 

under de kommande åren för att öka nätets förutsättningar att möta medlemskommunernas 

prognosticerade dricksvattenförbrukning. Kapacitet på ledningsnätet kan tillskapas genom 

att en ledning med större dimension förläggs eller att åtgärder vidtas i tryckstegringsstationer 

för att trycka mer vatten genom befintliga ledningar. 

 

Genom olika beräkningsmetoder har Norrvatten upprättat prognoser för det framtida 

förnyelsebehovet av ledningsnätet. Behovet av förnyelsetakt har definierats som ombyggnad 

eller tillbyggnad av cirka 2,5 km ledningar per år, vilket motsvarar cirka 0,75 procent av 

ledningsnätets längd idag. 

 

En genomgång av historiska investeringar i Norrvattens distributionsnät och 

huvudledningsnät visar att upprättade planer i stort sett har följts. Under den senaste 

femårsperioden ligger planerade och genomförda investeringar/reinvesteringar på nivån 

drygt 100 miljoner kronor, vilket är på ungefär samma nivå som har föreslagits fram till år 

2030.  

 

För den kommande 10-årsperioden beräknas investeringarna i vattenledningar m.m. till cirka 

1 400 miljoner kronor. Storleken på ledningsinvesteringarna bedöms således även framöver 

vara genomsnittligt på samma nivå som Norrvatten har haft under de senaste tio åren.  

 

Sammanställning över större investeringar över 10 miljoner kronor: 
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Projekt Projekttyp Årtal Budget 

8577 H39-V500 stål Tibble etapp 2 Reinvestering 2021 10,0 mnkr 

3122 Hållbarkapacitet 2030 Kapacitetshöjande 2021 31,1 mnkr 

3134 Kem-Kalkvattenberedning Reinvestering 2021 13,5 mnkr 

8556 UV-ljus Görväln Kapacitetshöjande 2021 14,0 mnkr 

5087 TS-Stäket utbyggnad Reinvestering 2021 15,6 mnkr 

5047 H01-Spånga-Gunnebogatan Reinvestering 2021 12,0 mnkr 

5060 H01- Finspångsgatan Reinvestering 2021 21,0 mnkr 

5086 H42-Märsta Port Reinvestering 2021 29,0 mnkr 

8565 H01 Schultzvägen Reinvestering 2021 12,1 mnkr 

5054 H53-Åkersberga-Rydbo Reinvestering 2021–2023 82,0 mnkr 

5055 H30-Sollentuna-Malmvägen Reinvestering 2021–2023 34,2 mnkr 

8557 Kungsängen Tryckstegring Kapacitetshöjande 2021–2022 25,0 mnkr 

5051 H31-Rotsunda V800 Kapacitetshöjande 2021–2023 51,0 mnkr 

8517 H35-Görväln-Ryttarstugan Kapacitetshöjande 2021–2025 104,0 mnkr 

8513 Tryckstegring och V400 Norrtull Exploatering 2022–2023 23,0 mnkr 

5088 TS-Ny tryckstegring Tureberg Kapacitetshöjande 2022–2024 30,0 mnkr 

8559 Hammarby utspädning uran Reinvestering 2025 10,0 mnkr 

5033 H40-Redundans Knivsta Tvingande 2021–2030 156,0 mnkr 

4. Norrvattens totala investeringar 

Sammantaget uppgår investeringsbehovet för perioden 2021 – 2030 till 2 800 miljoner 

kronor, varav Görvälnverket står för cirka 1 400 miljoner kronor och 

ledningsinvesteringarna för cirka 1400 miljoner kronor. 

 

Under 10-årsperioden uppskattas kostnader enligt följande (miljoner kronor);  

  Görvälnverket Ledningar m.m. 

2021            30         313 

2022            55         158 

2023            85         119 

2024          170              105 

2025          220         101 

2026          400         100 

2027          400          100 

2028            40         120 

2029              0         170 

2030              0         145 

Summa       1 400      1 431 
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5. Ekonomi och vattentaxan 

De årliga intäkterna från vattenavgifterna uppgår idag till cirka 200 miljoner kronor. Det 

ekonomiska resultatet uppgår de senaste åren till ett mindre överskott på 5 miljoner kronor 

per år. Prognosen för 2020 och budgeten för 2021 ligger nära noll. 

Investeringarna har de senaste årtiondet uppgått till i genomsnitt 150 miljoner kronor per år, 

varav merparten har varit ledningsinvesteringar på cirka 125 miljoner kronor per år. 

Avskrivningarna uppgår till cirka 70 miljoner kronor per år, vilket innebär att kassaflödet är 

negativt. Upplåningen har varje år ökat med närmare 100 miljoner kronor. 

En översiktlig ekonomisk bedömning har gjorts för kommande 10 års-perioden baserat på 

följande ingångsfaktorer: 

 

- Investeringar i Görvälnverket med cirka 1 400 miljoner kronor och 

ledningsinvesteringar m.m. med cirka 1 400 miljoner kronor. 

- Befolkningstillväxt enligt RUFS låg. 

- Avskrivningstider för nyinvesteringar utifrån Stockholm Vatten och Avfalls 

avskrivningsnivåer. 

- Löner beräknas öka med 2 procent per år. 

- Inflationstakten bedöms till 1,1 %/år. 

- Räntan är inledningsvis 0,65 procent för att inom några år uppgå till 1,5 procent. 

Huvudsakligen, som en följd av stora investeringar kommande år, beräknas kostnaderna för 

avskrivningar och räntor, öka succesivt under 2020-talet, för att 2029/30 vara närmare 100 

miljoner kronor högre än idag. För att balansera kostnadsökningarna behöver vattentaxan 

höjas succesivt kommande årtionde. Det handlar uppskattningsvis om höjningar, med i 

genomsnitt, cirka 4 procent per år för att resultatet 2029/2030 ska vara i balans.  

Eftersom den stora kostnadsökningen kommer först 2028, då investeringen i Görvälnverket 

aktiveras och resultatet belastas med avskrivningar, kan behovet av taxehöjningar hanteras 

antingen genom löpande årliga taxehöjningar eller genom en större höjning år 2028/29. Hur 

taxehöjningen ska hanteras får diskuteras kommande år, bl.a. med hänsyn till gällande VA-

lagstiftning. 

Idag finansieras Norrvattens upplåning helt genom lån på finansmarknaden. Räntekostnaden 

kan sänkas på två sätt. Om upplåningen skulle ske genom Kommuninvest, istället för på 

finansmarknaden, skulle räntan kunna sänkas med 0,3 - 0,4 procentenheter vilket, på sikt, 

skulle sänka räntekostnaderna med cirka 10 miljoner kronor per år. Det skulle också minska 

Norrvattens finansieringsrisk.  

En förutsättning för att Norrvatten ska få tillgång till Kommuninvests upplåning är dock att 

alla Norrvattens medlemskommunerna är medlemmar i Kommuninvest. Ett annat alternativ 

till att finansiera sig genom Kommuninvest är att medlemskommunerna tillskjuter ett 

ägartillskott. Frågan om den fortsatta finansieringen får diskuteras mellan Norrvattens 

medlemskommuner. 
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6. Utökning av låneramen 

Under perioden 2021 – 2030 beräknas Norrvattens låneskuld behöva öka från dagens 1 300 

miljoner kronor till cirka 3 000 miljoner kronor för att finansiera investeringarna. Det finns 

dock en osäkerhet i beräkningen av investeringsnivån i Görvälnverket eftersom den befinner 

sig i ett tidigt skede. Det är först när programhandling, systemhandlingar och projektering 

har genomförts som nivån kan säkras. Av den anledningen föreslås att höjningen av 

låneramen sker i två steg. En första justering föreslås göras vid kommande årsskifte, 

2021/22, med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.  

En andra justering föreslås ske när det finns ett säkrare underlag för att bedöma den slutliga 

investeringen i Görvälnverket. Beslut om utökad låneram behöver vara klart halvårsskiftet 

2023, då en ytterligare höjning av låneramen med preliminärt 900 miljoner kronor bedöms 

behöva göras. 

 

VD Norrvatten  Projekt- och entreprenadchef 
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Medlemskommunernas andel i förbundet
2020

Kommun andel 
Danderyd 8,02 %
Järfälla 12,42 %
Knivsta 1,30 %
Norrtälje 0,50 %
Sigtuna 6,93 %
Sollentuna 10,33 %
Solna 19,57 %
Sundbyberg 12,02 %
Täby 9,82 %
Upplands-Bro 3,84 %
Upplands Väsby 7,30 %
Vallentuna 3,15 %
Vaxholm 1,27 %
Österåker 3,54 %
Summa: 100 %
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      2021-03-22
      

 
Sammanfattning av genomlysning av Norrvattens framtida investeringsplaner 
 
De kommande åren har Norrvattens ledning identifierat ett behov av att genomföra 
omfattande investeringar. Dels handlar det om en utbyggnad av Görväln med ett nytt 
kompletterande vattenverk och reinvestering av ledningsnätet samt viss utbyggnad av 
Norrvattens stora ledningssystem för distribution av dricksvatten till ägarkommunerna. För 
att kunna genomföra investeringarna krävs att Norrvattens låneram utökas, vilket kräver 
beslut från samtliga ägare. 
 
Mot denna bakgrund har styrelsen för Norrvatten beslutat att genomföra en extern 
granskning av investeringsplanerna, de ekonomiska konsekvenserna, prognosticerat 
dricksvattenbehov och teknikval för ett nytt och kompletterande vattenverk. 
 
Uppdraget har genomförts av Kjell Hasslert och Stig Hård. Kjell Hasslert har en bakgrund som 
koncernchef och stadsdirektör i Södertälje. Stig Hård har varit VD för det regionala bolaget 
Gryaab i Göteborg och sitter i Mark- och miljödomstolen som särskild ledamot (sakkunnig). 
 
Denna rapport sammanfattar kortfattat de slutsatser som konsulterna har dragit av 
granskningen. Genomlysningen har genomförts under perioden mars 2020 – februari 2021. 
 
Underlag 
Som underlag för vår genomlysning har vi tagit del av Norrvattens strategiska plan, 
investeringsbedömningar, statusbedömningar av Görvälns nuvarande vattenverk och 
ledningsnätet, prognosberäkningar för framtida vattenbehov, flertalet konsultrapporter om 
olika utvecklingsmöjligheter för Görväln, ekonomiska beräkningar för kommande 10-
årsperioden m.m. 
 
Vi har fört en löpande och återkommande dialog med företagsledningen om analyser och 
slutsatser. Till stor del har våra synpunkter inarbetats i det PM, daterad 2021-02-10, som 
utgör framställan till styrelsen och i förlängning till medlemskommunerna om en utökad 
låneram. 
 
Slutsatser och konstateranden 
Våra övergripande slutsatser och konstateranden, där vi delar företagsledningens 
bedömningar, är följande; 
 

• Prognosen för det framtida vattenbehovet baseras på RUFS-låg. 

• Den bedömning som genomförts över Görvälns betongkonstruktioner visar att 
statusen är bättre än vad man tidigare befarat. Bedömningen är att en 
återkommande besiktning var femte år behöver genomföras för att säkra driften av 
vattenverket på längre sikt. 

• Ny kapacitet tillförs Görväln genom en etappvis utbyggnad. I ett första skede byggs 
en ny byggnad som ger utrymme för ett nytt reningssteg (en mikrobiologisk barriär) 
och tre nya kompletterande produktionslinjer, varav en tas i drift vid dagens 
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bedömning. De två resterande linjerna tas i drift succesivt utifrån det framtida 
vattenbehovet och Görvälns status. 

• Norrvatten avvaktar med att investera i en kemisk barriär till dess att 
livsmedelverkets preciserat sina rekommendationer och tills dess att 
investeringsplanerna är preciserade och teknikvalet har utretts. Dock skapas en 
intern beredskap för en eventuell framtida investering. 

 
Ekonomi 
Den ekonomiska prognosen visar på ett behov av en betydande taxehöjning i slutet av 
perioden. Mycket är beroende av att den bedömda investeringsnivån innehålls. 
 
Den ekonomiska prognosen är, beroende på den stora låneskulden som byggs upp, mycket 
räntekänslig. Om finansieringen kan ske genom Kommuninvest kan räntan sänkas med 0,3 – 
0,4 procentenheter. 
 
Utmaningar 
Vi menar att Norrvatten har följande utmaningar som bör beaktas i den kommande 
processen; 

• Investeringsbedömningarna för ett nytt kompletterande vattenverk på 
Skäftingeholmen är i ett mycket tidigt skede. Flera betydelsefulla steg skall tas i 
processen; program- och systemhandlingar, projektering bygghandlingar och i 
slutskedet skall en upphandling genomföras. En stark projektledning behöver skapas 
med hög kompetens i sakfrågan. 

• Genomförandefasen med föreslaget nytt vattenverk och betydande 
ledningsinvesteringar blir en stor organisatorisk utmaning. Investeringar på 
storleksordningen 2 500 – 3 000 Mkr kommer att genomföras de kommande 7 – 8 
åren. En omfattande investering under en lång byggprocess kräver en mycket hög 
beställarkompetens och en stark projektledning. 

• Görvälns kapacitet och kondition måste följas löpande. Regelbundna inspektioner 
behöver också genomföras som underlag för reinvesteringar för att långsiktigt 
upprätthålla driften av Görvälns nuvarande vattenverk. 
 

Sammanfattningsvis 
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att förslaget till investeringsplan och ekonomisk 
analys är väl avvägd och välmotiverad. Genom en längre nyttjandeperiod för det befintliga 
vattenverket genom lämpliga reinvesteringar och en succesiv utbyggnad av ett nytt 
kompletterande vattenverk vid Skäftingeholmen skapas också en beredskap för att snabbt 
öka produktionskapaciteten om behovet finns. Den stora utmaningen blir att hålla budgeten 
och att skapa en organisation som klarar en betydande investering under en mycket lång 
byggtid. 
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Norrvatten 

F örbundsfullmäktige 

Tid och plats 

Närvarande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens tid och 
plats 

Underskrifter 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2021-03-10 1 (5) 
Diarienummer 

NV2021-002 

Onsdagen den 10 mars 2021, kl. 17:00- 18:00 
Digitalt via videolänk samt förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, 
Sundbyberg 

Se närvarolista på nästa sida 

 
 

 
 

 
 

 

Hans Beausang och Catharina Andersson 

2021-03-24 
yggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg 

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ 

Datum 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Justerades sign 

N orrvatten, F örbundsfullmäktige 

Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande 

2021-03-25 2021-04-15 

Utdragsbestyrkare 
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Norrvatten 

F örbundsfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2021-03-10 2 (5) 
Diarienummer 

NV2021-002 

Kommun Ledamöter 

Annika Palmgren, sekreterare 
Tjänstgörande 
ersättare 

Danderyd M X 
C X 
M X 

Järfälla L -

M X 
s X 
MP -

C X 

Knivsta s X 
KD X 

Norrtälje M X 
C X 
s X 

Sigtuna M X 
M X 
KD -

s X 

Sollentuna M X 
KD X 
C X 
s X 
V X 

Solna M X 
L
MP X 
C X 
s X 
V X 

Sundbyberg M X 
C X 
L X 
MP X 

Täby M X 
M X 
C X 
s X 

Upplands-Bro M X 
C X 
s X 

Upplands Väsby C -

KD X 
s -

Vallentuna C X 
s X 

Vaxholm M X 
WP X 

Österåker M X 
C X 
s X 

Justerades sign Utdragsbestyrkare 

M X 
C X 
L X 

s -

V X 
L -

KD -

M X 

M X 
I KNU X 

M X 
L -

s X 

M X 
M X 
KD -

s -

M X 
L X 
C -

s X 
MP X 

M X 
M X 
M X 
MP -

s X 
s X 

s X 
M X 
V -

KD -

M -

L X 
KD X 
SD X 

M -

s X 
M X 

M X 
L X 
s X 

M X 
s -

C X 
s -

M X 
L X 
V X 

X
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Norrvatten 

F örbundsfullmäktige 

Upprop 

§ 1

Vid uppropet noterades 43 ledamöter och 34 ersättare 

F örbundsfullmäktige konstaterade 

att församlingen är beslutsmässig. 

Godkännande av sammanträdesordning 

§2

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2021-03-10 3 (5) 
Diar ienummer 

NV2021-002 

Förbundsfullmäktiges ordförande  hälsade alla välkomna till sammanträdet 
som genomförs via videolänk och förklarade sammanträdet öppnat. 

F örbundsfullmäktige beslutade 

att godkänna föreliggande sammanträdesordning med deltagande via videolänk. 

Godkännande av dagordningen 

§3

F örbundsfullmäktige beslutade 

att godkänna dagordningen. 

Sammanträdets kungörande 

§4

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna 
från den 24 februari 2021. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post 
eller e-post. 

F örbundsfullmäktige beslutade 

att sammanträdet vederbörligen utlysts. 

Utdragsbestyrkare 
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Norrvatten 

F örbundsfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2021-03-10 4 (5) 
Diarienummer 

NV2021-002 

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen 

§ 5

F örbundsfullmäktige beslutade 

att jämte ordförande justera protokollet utse Hans Beausang (M) och Catharina Andersson 
(S). Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 24 mars 
2021. 

Utdragsbestyrkare 
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Norrvatten 

F örbundsfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2021-03-10 5 (5) 
Diarienummer 

NV2021-002 

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-065) 

§6

Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunema med 

dricksvatten. För att klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar 
som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna 

står för stora värden, men eftersom merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-
tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av 

nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom förbundet lyder under 

självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnadema (bokfört värde) är för låga, finns endast 
ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver 
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar. 

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad 
vattenmängd sedan inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder 

och andra förbindelser utifrån sin andel. 

N orrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga 
ut vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och 

dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att 
Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunemas 
befolkningsökning och tillväxt. 

Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att 
föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunema att medge att låneramen 

utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr. 

Förbundsfullmäktige beslutade 

att hemställa till medlemskommunema att medge en ökning av nuvarande låneram med 
800 Mkr till 2 100 Mkr. 

Sammanträdets avslutande 

§7

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

Justerades sign Utdragsbestyrkare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 44 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 83 Hemställan om utökad låneram för 
Kommunalförbundet Norrvatten 

 Dnr KS 21/0238 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet Norrvatten 

utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som 

förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i 

förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för 

förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i 

behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. 

Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens 

snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste 

utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas 

befolkningsökning och tillväxt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet Norrvatten 

utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunalförbundet Norrvatten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

   KS 21/0304  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förvaltade stiftelsers bokslut 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 

verksamhet 2020. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2020. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2020 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2020. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2020. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse. 

Avkastningen för 2020 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2020. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna. 

Kommunledningskontoret har under 2020 ansökt till Länsstyrelsen om tillstånd 

till upphörande av stiftelserna och om att få dela ut samtliga medel i alla 

stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Länsstyrelsen har under 2021 gett tillstånd till detta. Nu återstår ytterligare 

ansökan till Länsstyrelsen om avregistrering. Detta kommer att ske under 2021.  

Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl 

Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse, 

Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse. 

Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 21/0304 

 

 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den 

ekonomiska förvaltningen av stiftelserna. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv  

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Förvaltningsberättelser 2020 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 

kommun 

Beslut sänds till 

 Revisorerna 
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 1 

Förvaltningsberättelse för Lindströmska Stiftelsen 2020   

Organisationsnummer 802405-6379 

 

 

Ändamål 
Avkastningen ska gå till stipendier och understöd för vidare yrkesutbildning åt ungdom från 

Håtuna och Håbo-Tibble församlingar med företräde för dem som vidareutbildar sig i slöjd 

och handarbete. 

 

Resultat och ställning 
Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2020-12-31 

hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av 

tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning. 

 

Arvoden 
Ersättning till förvaltaren har inte utgått. 

 

Kungsängen 2021-05-06 

 

 

 

Mait Johansson  Rolf Nersing  Börje Wredén 

 

 

 

 

 SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER  

     

     

   2020 2019 

 Intäkter    

 Räntor  0,00 0,00 

 Summa intäkter   0,00 0,00 

     

 Kostnader    

 Förvaltningsutgifter  0,00 0,00 

 Summa kostnader   0,00 0,00 

     

 Stiftelsens överskott   0,00 0,00 
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 2 

 

 

 

SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER  

    

 Not 2020 2019 

Tillgångar    

Omsättningstillgångar    

Likvida medel 1 82765,77 82765,77 

Summa omsättningstillgångar   82765,77 82765,77 

    

Anläggningstillgångar  0,00 0,00 

Summa anläggningstillgångar   0,00 0,00 

SUMMA TILLGÅNGAR                     82765,77 

    

82765,77 

    

Skulder och eget kapital    

Eget Kapital    

Bundet eget kapital  62655,82 62655,82 

Fritt eget kapital  20109,95 20109,95 

Summa eget kapital 2 82765,77 82765,77 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 82765,77 82765,77 

    

    

Not 1 Likvida medel    

Sparbanken i Enköping    

konto 8305-5 4277000-8  82765,77     

    

    

Not 2 Eget Kapital    

  

Bundet eget 

kapital 

Fritt eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång  62655,82 20109,95 

Redovisat överskott  0,00 0,00 

Kapitalisering av löpande avkastning  0,00 0,00 

Beslutad utdelning  0,00 0,00 

Belopp vid årets utgång  62655,82 20109,95 
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PROTOKOLLSUTDRAG 48 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 85 Förvaltade stiftelsers bokslut 2020 
 Dnr KS 21/0304 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 

verksamhet 2020. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2020. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2020 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2020. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 

verksamhet 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Revisorerna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomistaben 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-05-07 KS 21/0305  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Riktlinjer för social investeringsfond 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social investeringsfond. 

Sammanfattning 

Den 23 mars 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en social 

investeringsfond. I samband med detta beslutades det även om riktlinjer för 

fonden. Den 14 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att revidera riktlinjerna med fokus på social 

hållbarhet.  
 

Den sociala investeringsfonden syftar till att stärka kommunens arbete kring 

social hållbarhet. Fonden ska komplettera och stödja kommunens alla 

verksamheter inom det geografiska området. Projekten ska: 

 Bidra till genomförandet av de kommunövergripande målen 

 Ge samhällsekonomiska vinster 

 Främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt 

 Stärka helhetsperspektiv inom kommunen och de verksamheter som 

finns inom kommunens geografiska område.  

Fonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Projekten ska på sikt 

minska kommunens totala kostnader.  

 

Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla 

verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta. 

Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa 

myndigheter och andra aktörer. Både kommunala och privata aktörer (som 

bedriver kommunalt finansierad verksamhet) kan ansöka om medel.   

Beslutsunderlag 

  Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Barnperspektiv 

Den sociala investeringsfonden skapar i den föreslagna utformningen goda 

förutsättningar för att projekt kopplat till social hållbarhet kommer alla barn 

och ungdomar till del.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 21/0305 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Riktlinjer för social investeringsfond 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 



104 Riktlinjer för social investeringsfond - KS 21/0305-1 Riktlinjer för social investeringsfond : Bilaga 1 - Riktlinjer för social investeringsfond

 

 

 

 

 

Riktlinjer för social 
investeringsfond 
 



104 Riktlinjer för social investeringsfond - KS 21/0305-1 Riktlinjer för social investeringsfond : Bilaga 1 - Riktlinjer för social investeringsfond

Riktlinjer för social investeringsfond

Sid 2 av 6

Innehållsförteckning

1 Syfte ...................................................................................................... 3

2 Målgrupp................................................................................................ 3

3 Inriktning ................................................................................................ 3

4 Ansökan................................................................................................. 3
4.1 Ärendehanteringen.....................................................................................4
4.2 Projektansökan...........................................................................................4
4.3 Uppföljning och utvärdering......................................................................5

5 Ekonomi................................................................................................. 6



104 Riktlinjer för social investeringsfond - KS 21/0305-1 Riktlinjer för social investeringsfond : Bilaga 1 - Riktlinjer för social investeringsfond

Riktlinjer för social investeringsfond

Sid 3 av 6

1 Syfte
Den sociala investeringsfonden syftar till att stärka kommunens arbete kring social
hållbarhet. Fonden ska komplettera och stödja kommunens alla verksamheter inom
det geografiska området. Projekten ska:

Bidra till genomförandet av de kommunövergripande målen
Ge samhällsekonomiska vinster
Främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt
Stärkahelhetsperspektiv inom kommunen och de verksamheter som finns
inom kommunens geografiska område.

Fonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Projekten ska på sikt
minska kommunens totala kostnader.

2 Målgrupp
Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka
och förbättra livsvillkoren för kommuninvånarna och ge god livskvalité och
möjligheter att lyckas i livet.

Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla
verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta.
Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa
myndigheter och andra aktörer. Både kommunala och privata aktörer (som
bedriver kommunalt finansierad verksamhet) kan ansökaom medel.

3 Inriktning
Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga övergripande
satsningar på det sociala området i Upplands-Bro kommun. Den kan också ses
som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att



104 Riktlinjer för social investeringsfond - KS 21/0305-1 Riktlinjer för social investeringsfond : Bilaga 1 - Riktlinjer för social investeringsfond

Riktlinjer för social investeringsfond

Sid 4 av 6

utveckla nya arbetssätt och metoder. Projekten ska korrespondera med befintliga
satsningar och kommunens övergripande mål. Medel ur den sociala
investeringsfonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Fonden kan
finansiera enskilda satsningar och projekt som i normala fall är svåra att finansiera.
Det kan handla om nya metoder och arbetssätt eller satsningar där resultatet först
kan avläsas på längre sikt. Insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll
och som är till nytta för kommuninvånarna.

De satsningar i verksamhet eller metodutveckling som görs ska bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Satsningarna ska utvärderas och i den mån de
indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att implementera
dem i ordinarie verksamhet.

4 Ansökan
4.1 Ärendehanteringen
Ärendehanteringen av ett socialt investeringsprojekt ska följa samma flöde som
andra ärenden. Beslut om projektansökan ska ske i berörd nämnd innan ärendet
går vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Privata aktörer kan ansöka direkt till
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen prioriterar och beviljar eller avslår projektansökan.
Ansökningar till fonden handläggs av Kommunledningskontoret. Nämndprotokoll
ska bifogas.

4.2 Projektansökan
Ansökan sker av den verksamhet/nämnd som ansvarar för projektet och projektets
kostnader. Ansökan kan även formuleras gemensamt med andra berörda
verksamheter/nämnder.

Ansökan ska innehålla följande:
1. Projektnamn
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2. Bakgrund, sammanfattning på idé

4. Mål och målgrupp

5. Arbetssätt/metod baserad på erfarenhet, d v s beskrivning av metod för
investeringen och referenser till forskning eller evidensbaserad praktik

3. Syfte och en redogörelse för vilka olika effekter investeringen kommer att ge för
de personer som ingår i målgruppen

6. Ekonomiska effekter: På vilket sätt bidrar investeringen till att kommunens
totala kostnader minskar, beräknad kostnadsminskning samt inom vilken
verksamhet? När förväntas effekterna att synas?

7. Projektorganisation

8. Projektägare

9. Finansiering från sociala investeringsfonden

10. Resursbehov; total kostnad för projektet per år

11. Projekttid

12. Rapportering; uppföljning - mätbara nyckeltal, utvärdering - på vilket sätt det
ska ske. Hur ska effekterna på målgruppen mätas?

13. Riskanalys

14. Samband och kopplingar till andra projekt och eventuella samarbetspartners

15. Implementering efter projektets avslut, hur verksamheten tas in i den ordinarie
strukturen och hur den kan leva vidare

4.3 Uppföljning och utvärdering
Alla projekt som beviljasska följas upp och redovisas tillbaka till
Kommunstyrelsen. Uppföljningar till berörd nämnd sker löpande under åren. Vid
projektavslut ska en utvärdering redovisas för Kommunstyrelsen. I utvärderingen
ska det framgå vad man gjort, vilken omfattning verksamheten haft, en
beskrivning av hur man gjort och vilka effekter projektet haft samt bedöms ha i
framtiden. Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras så att de kan få en
spridning.
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5 Ekonomi
Beslut om reservering/disposition till den sociala fonden tas upp i
bokslutsberedningen för aktuellt år och beslutas av Kommunfullmäktige.
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PROTOKOLLSUTDRAG 49 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 86 Riktlinjer för social investeringsfond 
 Dnr KS 21/0305 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social investeringsfond. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

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

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 mars 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en social 

investeringsfond. I samband med detta beslutades det även om riktlinjer för 

fonden. Den 14 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att revidera riktlinjerna med fokus på social 

hållbarhet.  
 

Den sociala investeringsfonden syftar till att stärka kommunens arbete kring 

social hållbarhet. Fonden ska komplettera och stödja kommunens alla 

verksamheter inom det geografiska området. Projekten ska: 

 Bidra till genomförandet av de kommunövergripande målen 

 Ge samhällsekonomiska vinster 

 Främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt 

 Stärka helhetsperspektiv inom kommunen och de verksamheter som 

finns inom kommunens geografiska område.  

Fonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Projekten ska på sikt 

minska kommunens totala kostnader.  

 

Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla 

verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta. 

Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa 

myndigheter och andra aktörer. Både kommunala och privata aktörer (som 

bedriver kommunalt finansierad verksamhet) kan ansöka om medel.   

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social investeringsfond. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 50 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot att det i ”Riktlinjer för social 

investeringsfond” helt saknas ett krav på att de vinstgivande bolagen inte skall 

få ta ut någon vinst från de medel som beviljas ett projekt.” 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Upplands-Bro har ett antal år använt resultat i boksluten till att avsätta medel i 

en social investeringsfond. Tanken var god när fonden inrättades och det har 

kommit fram en del bra projekt under åren MEN det har funnits ett för stort 

fokus och tilltro till tillfälliga insatser och projekt. 

Det är dags att tänka nytt, jobba mer långsiktigt. Sociala 

investeringsfondens mål att pröva nya metoder för att främja trygghet, lärande 

och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland 

kommuninvånarna ska implementeras i ordinarie arbete.  

Socialdemokraterna ser att det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på 

arbetsmarknaden och det finns kompetensbrist inom vissa områden. Därför ska 

Upplands-Bro kommun erbjuda kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling.  

 

Socialdemokraterna förordar en kompetensförsörjningsfond. 

En satsning för finansiering till att befintliga och nya medarbetare får ta del av 

kompetensutveckling. Att erbjuda kompetensutveckling är ett viktigt steg i 

arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, men också nödvändigt för att 

kommunens verksamheter ska möta upp Upplands-Bro bornas behov. Fonden 

ska också möjliggöra olika satsningar för att attrahera nya medarbetare till 

Upplands-Bro kommun. 

De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på en uppgraderad 

kompetensstrategi. Därför vill Socialdemokraterna avskaffa sociala 

investeringsfonden och inrätta kompetensförsörjningsfond.” 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomistaben 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-05-18 KS 21/0009  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 

april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 

återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 

underskottet. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 

återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 

underskottet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr. I delårsresultatet ingår 

försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 mnkr) samt 

gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott 

jämfört med budget med 9,7 mnkr. 

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive 

kostnader för den sociala investeringsfonden. Resultat exklusive kostnader från 

sociala investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Nämnderna beräknas 

lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om kommunstyrelsens 

överskott på 32,5 mnkr exkluderas, som avser exploateringsintäkter, blir det 

dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr. Socialnämnden och 

utbildningsnämnden prognosticerar störst underskott mot budget med 7 mnkr 

respektive 4,2 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 

 Tertialrapport 1 2021 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 21/0009 

 

 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr ( -12,6 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 

mnkr) samt gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Kommunen har en positiv 

budgetavvikelse avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 16,1 

mnkr och för oförutsedda kostnader med 6,6 mnkr. Kommunen har dock en 

negativ budgetavvikelse avseende pensionskostnaderna med 18,1 mnkr p.g.a. 

nya livslängdsåtaganden i prognosen från KPA. Nämnderna uppvisar totalt ett 

överskott jämfört med budget med 9,7 mnkr. 

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive 

kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader 

från sociala investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Det är 55,9 mnkr 

respektive 50,6 bättre än budgeterat resultat på - 8,9 respektive 8,8 mnkr. 

Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om 

man exkluderar kommunstyrelsens överskott på 32,5 mnkr, som avser 

exploateringsintäkter, blir det dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr. 

Socialnämnden och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott mot 

budget med 7 mnkr respektive 4,2 mnkr. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen 

för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 298 tkr. 

Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 1 711 tkr sämre än budgeterat 

resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 97 tkr sämre än 

budgeterat resultat. 

Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 83 tkr bättre än budgeterat 

resultat. Kommunen äger 51 % av bolaget.  

 

 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 21/0009 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 1 2021 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning 
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot 
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna 
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro 
kommun. 

2020 och 2021 har påverkats av den snabba globala spridningen av viruset Covid-19 
som ledde fram till en pandemi. Under våren har krisen medfört ett omfattande 
samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen Stockholm 
och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och förbereda för 
invånarna för vaccinering. 

Under året har fokus lagts på att skapa bättre service och nytta för våra invånare, 
flertalet e-tjänster har skapats, organisationsfilosofin har förändrats och en 
handlingsplan efter satsningen Förenkla helt enkelt har tagits fram. Ett gott och 
livskraftigt näringslivsklimat är en viktig strategisk fråga för Upplands-Bro kommun. 

Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet 
öka. Under året har flera insatser gjorts för ett hållbart Upplands-Bro genom att bryta 
utanförskapet i socialt utsatta områden genom bland annat tidiga främjande insatser för 
barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis, 
väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt 
föreningar och olika frivillig-organisationer. Under perioden har 
samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro initierats. 

1.2 Nyckeltal 
Nyckeltal 202104 202004 201904 201804 

Folkmängd 30 april (enligt 
kommuninvånarregistret) 

30 540 29 549 29 027 28 211 

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

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

Resultat tkr -605 -12 642 42 582 12 891 

Resultat kr per invånare -19,8 -427,8 1 467 456,9 

Verksamhetens nettokostnad tkr 605 386 571 072 500 513 484 868 

Verksamhetens nettokostnad kr per invånare 19 822 19 326 17 243 17 187 

Nettokostnadernas andel av skatter och 
utjämning 

100,1 102,3 92,8 97,4 

Balansomslutning mnkr 2 067 659 1 759 197 1 614 385 1 365 756 

Eget kapital tkr 1 112 821 901 836 885 475 748 118 

Eget kapital kr per invånare 36 438 30 520 30 505 26 518 

Soliditet % 53,8 51,3 54,8 54,7 

Nettoinvesteringar, mnkr 68 57,8 48,6 4,3 

1.3 Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Första kvartalet 2021 ökade 
befolkningen med 324 personer till 30 519 personer. Sedan 1 april 2020 är ökningen 
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1 044 (563) personer, vilket motsvarar 3,5%. Befolkningsökningen för första kvartalet 
utgörs av ett födelseöverskott på 46 personer och ett positivt flyttningsnetto på 229 
personer samt en justeringspost från föregående år på 49 personer som redovisas i år. 

  

1.4 Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr ( -12,6 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 mnkr) samt 
gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Kommunen har en positiv budgetavvikelse 
avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 16,1 mnkr och för oförutsedda 
kostnader med 6,6 mnkr. Kommunen har dock en negativ budgetavvikelse avseende 
pensionskostnaderna med 18,1 mnkr p.g.a. nya livslängdsåtaganden i prognosen från 
KPA. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget med 9,7 mnkr. 

Exploateringsprojekt Lillsjö badväg har avslutats under perioden. 

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2021 uppgår skatteintäker och bidrag till 1 766,1 mnkr. Det är skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till 
1 814,8 mnkr vid årets slut. En positiv avvikelse mot budget med 48,7 mnkr. 
Avvikelsen förklaras dels av att befolkningen var större den 1 november 2020 än 
budgeterat och dels av att skatteprognosen för både 2020 och 2021 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 100,1 % (102,3 %) per april 2020. 

1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

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

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

Kommunen har inte uppfyllt lagens krav på balans för delår april då resultatet visar ett 
förlust på 0,6 mnkr men enligt prognosen kommer kommunen ha en ekonomi i balans 
med ett balanskravsresultat på 47 mnkr vid årets slut. 
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Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 
Prognos 

2021 2020 2019 2018 2017 

= Årets resultat enligt 
resultaträkningen 46 981 93 052 54 281 107 666 44 124 

- Samtliga realisationsvinster  -8 628 -4 644 -6 602 -1 077 

+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet      

+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet      

-/+ Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper      

= Årets resultat efter 
balanskravsjustering 46 981 84 424 49 637 101 064 43 047 

- Reservering av medel till 
resutatutjämningsreserv   -33 397   

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv      

= Balanskravsresultat 46 981 84 424 16 240 101 064 43 047 

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 4 945 tkr använts från fonden. 

1.5.1 Avslutade exploateringsprojekt 

Slutredovisning avslutade exploateringsprojekt 

Under året har exploateringsprojekt Lilljö badväg avslutats. Exploateringsprojektet hade 
ett resultat på +7,6 mnkr. 

Exploateringsprojekt 
Lillsjö badväg Belopp (tkr)    

     

INKOMSTER     

     

Sålda tomter 15 410    

Övriga intäkter 778    
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Exploateringsprojekt
Lillsjö badväg Belopp (tkr)

Totalt inkomster 16 187

UTGIFTER

Utgifter för
allmänplatsmark:

gata (vägkroppen) -3 476

Asfaltering -1 737

Belysning -869

Naturmark -869

Löner -625

Övrigt -968

Totalt Utgifter -8 544

Totalt (resultat av
projektet) 7 643

1.6 Ekonomiska mål
Övergripande mål

Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid
överskott kan medel reserveras til l kommunens resultatutjämningsreserv.

Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att
utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får
finansieras med lån

Befintl iga lån som kommunen har omsätts under planperioden

Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet
värde under anläggningarnas livslängd

Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar.
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt,
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet

1.7 Övergripande mål
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 och sedermera vilka mål och aktiviteter
kommunens samtliga avdelningar och enheter jobbar med. 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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Nedan följer en sammanfattning med exempel på insatser som skett under perioden 
kopplat till respektive övergripande mål. För att ta del av samtliga nämnders nämndmål 
och uppföljningen utav dessa hänvisas till respektive nämnds tertialrapport. 

1.7.1 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.” 
2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett 
barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska 
konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut. 
Barnkonventionen ska återspeglas i styrande dokument och vid beslutsfattande. 
Inriktningarna är att säkerställa att ungas röster hörs och påverkar inriktningen på vår 
verksamhet, att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd 
och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs 
att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller 

sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av 
det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”  
 
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas liv. Att 
möjliggöra inflytande 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.  
 
Att stärka demokratin består i tre områden: 
•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-april 

En grund till att stärka invånarnas tillit till kommunen är kommunikationen med 
invånarna och den informationen de kan ta del av. Detta görs genom strategisk 
kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande gemensam 
kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen. Fler e-tjänster 
utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från invånarna. En chattfunktion 
har införts på kommunens webbplats där invånarna smidigt kan få svar på sina 
funderingar. 

Inom socialkontorets ansvarsområde har flera aktiviteter inletts för att individen ska ges 
förutsättning för ökad delaktighet och tillit, samt ge den enskilde stärkta möjligheter att 
definiera sina behov samt påverka hur dessa ska tillgodoses. En viktig del är att anpassa 
kommunikationen utifrån individens behov vilket kan vara språkrelaterat, åldersrelaterat 
eller utifrån funktionstillstånd. 
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1.7.2 Meningsfullt åldrande 

Beskrivning 

I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet, 
trivsel, och tillgänghet. Forskarvärlden delar in åldrande i kronologiskt, biologiskt, 
psykologiskt och socialt åldrande. Ett fungerande socialt liv spelar stor roll för hälsan 
under ålderdomen. Socialgerontologerna tittar till exempel på hur dagens äldreomsorg 
är organiserad och hur gamla människor blir bemötta av ett samhälle där äldre ofta 
placeras i samma fack. Människors upplevelser av åldrandet kan också höra samman 
med hur man själv bemöts som gammal och vilka värden som människor i högre åldrar 
anses ha. I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens 
ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av 
in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta 
åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt. Enligt SCB enkät 2020 
kommer andelen äldre över 80 att öka med 261 procent till år 2050. 

Sammanfattning för period januari-april 

De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i 
den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande. 
Ambitionen att skapa mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande 
försvåras av den rådande pandemin men har ställts om för att möjliggöra digitala möten 
och andra former såsom brevväxling med deltagare i Ung Omsorg. Stödet med Trygg 
förstärkt hemgång har förstärkts kring individuellt teknikstöd för att motverka det 
digitala utanförskapet. 

Samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och övrig verksamhet har 
varit i fokus under perioden. Nya samverkansformer och tätare möten har inrättats. 
Avtal har tecknats med PKC, Palliativt kunskapscentrum, som drivs av region 
Stockholm. Genom PKC får medarbetare och chefer inom Äldre- och omsorgsnämnden 
tillgång till utbildning, råd och stöd för ökad kunskap om palliativ vård och omsorg, ett 
behov som uppmärksammats under pandemin. 

Kost och måltid är en viktig och central del för de äldre. Samverkan sker regelbundet 
mellan kök och övriga enheter, målet är att 85% av brukarna ska tycka maten smakar 
bra och att måltiden är trevlig stund på dagen. På Kvistaberg finns en hälsopedagog som 
bidrar till arbetet och som bland annat infört hälsosamt fika som alternativ. 

Det arbetas aktivt med att skapa naturliga viloplatser i anslutning till gångvägar i 
samband med röjning av bostadsnära naturmark. Vid arbeten med röjningar tillverkas 
bänkar och viloplatser av virke från ytan för att skapa naturliga platser för en paus och 
för att leda in medborgare i naturen. Under perioden har det tillverkats bänkar och stolar 
i anslutning till röjningar på fyra ställen i kommunen. 

1.7.3 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 
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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-april 

Uppföljning av målen kring skolresultat och andel elever som klarar sin 
gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid presenteras i form av betygsresultat 
samt resultat från nationella proven i skolår tre presenteras i tertialrapport 2.  På grund 
av pandemin så har Skolverket beslutat att endast skolår tre ska genomföra de nationella 
proven. Resultaten från de nationella proven i skolår tre ska dock inte rapporteras in för 
registrering på nationell nivå. 

Resultaten kopplat till trygghet, ordning och studiero ligger kvar på samma nivåer som 
tidigare, en bit ifrån målvärdena. Vad det gäller andelen elever som har studiero går det 
dock att se en tydlig ökning.  Det inrättade sociala skolteamet har gjort ett utkast på en 
kommunövergripande närvarotrappa som har presenterats för kommunens rektorer. 
Syftet är att ha en gemensam definition av vad problematisk skolfrånvaro är. Nästa steg 
i samarbetet är att det sociala skolteamet från hösten år 2021 regelbundet kommer att 
delta på skolornas elevhälsoteam för att hitta former för hur det systematiska 
närvarofrämjande arbetet ska fungera. 

En målsättning är att öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek. 
Lärande lek innebär någonting som kan tyda på kunskap, balansövningar och aktiviteter 
som bidrar till inlärning av till exempel trafikregler, lärande om färg och form mm. . En 
ny "naturmötesplats" med inslag av lärande lek har byggts vid Råbyskolan på väg upp 
mot discogolfbanan. Det pågår även projektering för att bygga ut en ny lekplats/park i 
Brunna med stora inslag av lärande lek i form av exempelvis balansövningar. 

1.7.4 Hållbar hälsa och liv 

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 
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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-april 

För att öka trygghet och tillgänglighet har flera aktiviteter inletts under inledningen av 
2021. Bland annat har fältgruppen bokat utbildning i en föräldrastödsmetod. I Bro har 
en ny förening engagerats i nattvandring som påbörjat vandringar på vardagskvällar och 
under skollov schemaläggs det nu mer aktiviteter för fler föreningar. 

Kommun och kommunpolis har haft två medborgardialoger inför medborgarlöfte. En 
handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har antagits 
av kommunfullmäktige medan separerade och reviderade handlingsplaner tas upp för 
beslut i trygghetsutskottet i augusti. 

En tydlig målsättning är att öka hållbarheten i centrala Bro genom samhällsomdaning. 
Under perioden har den förstudie som inleddes December 2020 slutförts och en 
organisation med utgångspunkt i befintlig verksamhet och i samverkan med polis, 
näringsliv och föreningsliv fastställts. Samhällsomdaningen drivs genom projektet 
Omdaning Bro, om vilket Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 April 2021 baserat på 
nämnd förstudie samt bred förankring och dialog. Därefter har flertalet aktiviteter 
påbörjats för att driva arbetet framåt. Bland annat har kommunens feriearbetare 
engagerats i att skapa delaktighet bland invånare. Därutöver har arbete med 
markstrategi, planprogram, utvecklingsprogram för stationsområdet samt vuxennärvaro 
i de centrala delarna av Bro har initierats. Samhällsomdaningen bygger på social 
hållbarhet och bred delaktighet i utvecklingen.  

Flera indikatorer hos nämnderna kopplat till hållbar hälsa och liv följs upp senare under 
året, i samband med att resultat publiceras och när enkäter samt andra undersökningar är 
genomförda. Exempelvis graden av självförsörjning, självständighet och integration 
genom arbete och studier, huruvida alla människor är inkluderade i Upplands-Bros 
kultur- och fritidsliv samt upplevd trygghet i verksamheterna och bland besökare och 
deltagare i olika aktiviteter. 

1.7.5 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 
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bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den 
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-april 

För att säkerställa ett arbete mot att invånarna ska uppleva attraktiva boende- och 
livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbete, under perioden har det bland annat 
planerats för och påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya 
fördjupade översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. Utöver detta är projekt 
så som restaurering vid Lejonsdalssjön och arbetet med våtmarker igång och planeras 
vara färdiga under året. 
 
För att utveckla kollektivtrafiken har insatser pågått för att stärka samarbetet med 
Trafikverket och en av målsättningarna inom detta område är att verka för att öka 
pendeltågets turtäthet till Bro genom åtgärdsvalsstudien med Trafikverket 

Ett samordnat arbete sker för att säkerställa att allmänna anläggningar och platsmark i 
högre grad ska finnas tillgängligt vid nyetablering och inflyttning. Samt att det skapas 
förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny exploatering. 

1.7.6 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 
och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i 
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både lagen om 
offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och 
reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare. 
Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar 
och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. Genom att ställa 
miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad 
konkurrens och en hållbar utveckling. 

Sammanfattning för period januari-april 

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga 
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. Bland annat föreslås även privat 
driven verksamhet kunna söka medel ur den sociala investeringsfonden. Ett arbete pågår 
även med att se över hyresmodellen, syftet är att skapa mer marknadsliknande villkor 
för verksamheterna. 

Flera aktiviteter pågår för att ge brukare inom socialkontorets verksamheter möjlighet 
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till självbestämmande och valfrihet inom sin beslutade insats, exempelvis: 

 Implementering nya arbetssätt med kopplade checklistor i syfte att bättre kunna 
utreda och erbjuda rätt stöd till brukaren inom grupp- och servicebostäder.   

 Utbildningsinsatser kopplade till etik och bemötande. 
 Myndighetsenheten har genomfört metodstödstillfällen för medarbetarna i syfte 

att förbättra arbetet med metoden IBIC - individens behov i centrum. 

En ny utförare av vård- och omsorgsboende enligt lagen om valfrihet (LOV) har under 
perioden tillkommit. En ny upphandling gällande ledsagar- och avlösarservice 
publicerades även under perioden och förhoppningen är att med ett förbättrat underlag 
locka fler anbudsgivare. 

1.8 Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 724,6 mnkr (1 471,7 mnkr). 
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 22,4 mnkr (22,4mnkr). Det är 
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. 

Likviditet 

Kommunens likviditet har ökat med 25,5 mnkr sedan april 2020. Bank- och 
kassatillgodohavanden uppgår till 89 mnkr (63,5 mnkr) per den sista april. 

Kortfristiga lån 

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den 
sista april utnyttjades ingen kredit. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 140 mnkr (20 mnkr). Lånen är upptagna genom 
Kommuninvest. 

Pensioner 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för 
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. 
Avsättning till pension uppgår till 243,2 mnkr (200,7 mnkr) inklusive löneskatt per sista 
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till 
och med april 11 mnkr (10,8 mnkr) inklusive löneskatt. 

Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den 
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del 
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas som 
kortfristig skuld. Kostnaden enligt prognosen för 2021 är 42,3 mnkr till PV-valet 
inklusive löneskatt. 

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. 

Borgensåtagande 

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

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 370 mnkr (2 366,5 mnkr). 

Soliditet 

Kommunens balansomslutning är 2 067,7 mnkr (1 759,2 mnkr). Det egna kapitalet 
uppgår till 1 112,8 mnkr (901,8 mnkr), vilket innebär en soliditet på 53,8 % (51,3 %). 
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och 
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av 
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 68 mnkr (57,8 mnkr) för årets första 4 månader. 
Avskrivningarna uppgår till 22,3 mnkr (19,3 mnkr). 

1.9 Koncern 

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

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 298 tkr. 

Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 1 711 tkr sämre än budgeterat resultat 
och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 97 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 83 tkr bättre än budgeterat 
resultat. 

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

Bolagens resultat efter finansiella 
poster, tkr 

Budget 2021 Resultat jan-apr Helårsprognos 

Upplands-Bro Kommunföretag AB 0 -41 -298 

AB Upplands-Brohus 24 768 8 453 23 057 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 1 050 1 089 953 

Österhöjdens garage AB 42 45 135 
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2 Helårsprognos 
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive kostnader 
för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från sociala 
investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Det är 55,9 mnkr respektive 50,6 bättre än 
budgeterat resultat på - 8,9 respektive 8,8 mnkr. 

Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om man 
exkluderar kommunstyrelsens överskott på 32,5 mnkr, som avser exploateringsintäkter, 
blir det dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr. 

Socialnämnden och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott mot budget med 
7 mnkr respektive 4,2 mnkr. 

Pensionsskulden har bokats upp enligt en ny prognos från KPA där 
livslängdsantagandena har ökat och därmed också pensionskostnaderna. Totalt beräknas 
pensionskostnaderna öka i jämförelse med budget med 16 mnkr. Semesterlöneskulden 
beräknas uppgå till 2 mnkr som ej budgeterats. 

Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 48,6 mnkr bättre 
än budget. 

2.1 Resultatprognos 
Mnkr Budget Helårsprognos Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 386,9 424,7 37,8 

Verksamhetens kostnader -2 104,6 -2 135,6 -31,0 

Avskrivningar -66,3 -67,0 -0,7 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 784,0 -1 777,9 6,1 

Skatteintäkter 1 309,4 1 346,3 36,9 

Statsbidrag och utjämning 456,8 468,4 11,6 

VERKSAMHETENS RESULTAT -17,8 36,8 54,6 

Finansnetto 8,9 10,1 1,2 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER -8,9 47,0 55,8 

Extraordinära poster    

ÅRETS RESULTAT -8,9 47,0 55,8 

    

Budgeterade medel från social 
investeringsfond 17,7 12,4 -5,3 

Årets Resultat exklusive social 
investeringsfond 8,8 59,4 50,6 

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Finansieringen 49 776   

Kommunstyrelsen 32 500   

Pensionskostnader m.m -19 000   

Socialnämnden -7 000   
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Utbildningsnämnden -4 200   

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr 52 076   

2.3 Prognos för nämnderna 

2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

  

(tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Budgetavvikelse 2021 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Revision 1 200  1 200  0 0 0 

Kommunledningskontoret 191 208 51 791 191 208 51 791 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret 32 120 23 962 41 620 65 962 -9 500 42 000 32 500 

Försäljning tomträtter 175 650 175 650 0 0 0 

Kommunstyrelsen 223 503 76 403 233 003 118 403 -9 500 42 000 32 500 

Bygg- och miljönämnden 19 761 14 011 12 835 6 927 6 926 -7 083 -157 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 333 257 166 344 334 402 167 489 -1 145 1 145 0 

Kultur och Fritidsnämnden 100 576 7 920 99 779 7 123 797 -797 0 

Socialnämnden 334 191 73 370 338 350 70 529 -4 159 -2 841 -7 000 

Ekonomiskt bistånd 30 500 500 30 500 500 0 0 0 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 71 901 7 401 71 705 6 455 196 -946 -749 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 59 929 59 929 59 929 59 929 0 0 0 

Avfallsverksamhet 30 917 30 917 30 917 30 917 0 0 0 

Tekniska nämnden 162 747 98 247 162 551 97 301 197 -946 -749 

Utbildningsnämnden 1 421 592 681 692 1 450 392 706 292 -28 800 24 600 -4 200 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 352 668 132 008 354 607 133 347 -1 939 1 339 -600 

Summa Nämnder 2 979 995 1 250 495 3 017 618 1 307 912 -37 623 57 417 19 793 

Internränta  9 900  9 900 0 0 0 

Pensionskostnader 26 700  42 700  -16 000 0 -16 000 

Oförutsedda kostnader 20 000  20 000  20 000 0  

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

Summa kommungemensam 46 700 9 900 65 700 9 900 1 000 0 1 000 

Driftredovisning kommunen 3 026 695 1 260 395 3 083 318 1 317 812 -36 623 57 417 793 

Skatteintäkter och bidrag 19 260 1 785 436 20 657 1 835 409 -1 397 49 973 48 576 

Finansnetto 6 202 15 126 4 302 14 426 1 900 -700 1 200 

Summa finansiering 25 462 1 800 562 24 959 1 849 835 503 49 273 49 776 

Totalt 3 052 157 3 060 957 3 108 277 3 167 647 -56 120 106 690 50 569 

Resultat  8 800  59 369   50 569 

Social investseringsfond 17 682  12 389     

Resultat enligt 
resultaträkningen  -8 882  46 981   55 863 
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2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

Totalt alla nämnder Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2020 Prognos 2021 Budget 2021 

Kvar av 
projektbudget 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Kommunledningskontoret 24 000 120 23 880 23 880 0 

Samhällsbyggnadskontor
et 16 783 -1 855 15 793 18 638 2 845 

Kommunstyrelsen 40 783 -1 735 39 673 42 518 2 845 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 2 836  2 836 2 836 0 

Kultur- och 
fritidsnämnden 109 979 76 443 25 419 33 536 8 117 

Socialnämnden 1 460  1 460 1 460 0 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 56 397 15 177 41 855 42 555 700 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 393 031 29 307 100 750 366 291 265 541 

Avfallsverksamhet 13 510 5 445 8 788 8 065 -723 

Tekniska nämnden 462 938 49 929 151 393 416 911 265 518 

Utbildningsnämnden 8 456  8 456 8 456 0 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 1 900  1 900 1 900 0 

Summa Nämnder   231 137 507 617 276 480 
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3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnder 

  

(tkr) Budget 202104 Redovisat 202104 Budgetavvikelse 202104 202004 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto Netto 

Revision 407  135  272 0 272 321 

Kommunled-
ningskontoret 65 088 17 264 64 503 17 474 585 210 795 5 081 

Sammhällsby-
ggnadskontoret 10 445 7 987 13 013 23 658 -2 568 15 671 13 103 6 024 

Försäljning 
tomträtter 58 217   58 -217 -159 -158 

Kommun-
styrelsen 75 591 25 468 77 516 41 132 -1 925 15 664 13 739 10 946 

Bygg- och 
miljönämnden 6 669 4 670 6 741 3 952 -72 -719 -791 -1 858 

Gymnasie- 
och 
arbetslivsnäm
nden 111 851 55 448 114 169 57 115 -2 318 1 667 -650 -1 759 

Kultur- och 
fritidsnämnde
n 34 225 2 640 31 714 2 719 2 512 79 2 591 1 523 

Social-
nämnden 111 516 24 457 112 800 23 250 -1 284 -1 206 -2 491 -7 046 

Ekonomiskt 
bistånd 10 167 167 10 162 255 5 89 94 -4 106 

Tekniska 
nämnden, 
skattefinans-
ierat 24 015 2 420 23 930 1 829 85 -592 -506 2 396 

Vatten- och 
avloppsverksa
mhet 19 837 22 947 21 174 12 195 -1 337 -10 752 -12 089 -4 042 

Avfallsverksam
het 10 243 13 921 10 430 12 760 -188 -1 161 -1 348 6 419 

Tekniska 
nämnden 54 095 39 288 55 535 26 784 -1 439 -12 504 -13 943 4 773 

Utbildnings-
nämnden 488 447 227 231 497 891 243 038 -9 444 15 808 6 364 3 272 

Äldre- och 
omsorgsnämn
den 117 639 44 003 116 456 47 367 1 184 3 364 4 548 -9 366 

Summa 
Nämnder 1 010 607 423 371 1 023 118 445 613 -12 510 22 242 9 731 -3 300 

Internränta  3 300  4 508  1 208 1 208 118 

Pensionskostna
der m.m 9 345  27 443  -18 098  -18 098 1 946 

Oförutsedda 
kostnader, 
övrigt 6 667  749 645 5 917 645 6 562 3 810 
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(tkr) Budget 202104 Redovisat 202104 Budgetavvikelse 202104 202004 

Summa 
kommun-
gemensam 16 012 3 300 28 193 5 153 -12 181 1 853 -10 328 5 873 

Driftredovisn. 
kommunen 1 026 619 426 671 1 051 311 450 766 -24 691 24 095 -597 2 573 

Skatteintäkter 
och bidrag 6 420 595 145 6 886 611 707 -466 16 561 16 095 -403 

Finansnetto 2 067 2 175 2 127 2 162 -60 -13 -73 568 

Summa 
finansiering 8 487 597 321 9 013 613 869 -525 16 548 16 023 165 

Totalt 1 035 106 1 023 992 1 060 323 1 064 635 -25 217 40 643 15 426 2 738 

Resultat  -11 115  4 311   15 426 2 738 

Social 
investserings-
fond 17 682  4 945 28     

Resultat enligt 
resultaträknin
gen  -28 797  -605     

  

3.2 Resultaträkning 

  

Tkr 202104 202004 

Verksamhetens intäkter 157 801 146 014 

Jämförelsestörande intäkter:   

Försäljning mark exploatering 2 992 12 118 

Gatukostnadsersättning 11 865  

Verksamhetens kostnader -740 870 -697 756 

Avskrivningar -22 318 -19 331 

Verksamhetens nettokostnader -605 386 -571 072 

Skatteintäkter 448 680 406 314 

Generella statsbidrag och utjämning 156 141 151 883 

Verksamhetens resultat 2 534 -12 875 

Finansiella intäkter 2 184 2 108 

Finansiella kostnader -2 223 -1 875 

Resultat efter finansiella poster -605 -12 642 

Extraordinära poster   

Årets resultat -605 -12 642 
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3.3 Balansräkning 

  

Tkr 202104 202004 

   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 9 478 8 225 

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 628 974 1 389 602 

Maskiner och inventarier 95 603 82 144 

Finansiella anläggningstillgångar 36 274 36 904 

Summa anläggningstillgångar 1 770 329 1 516 875 

   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Exploateringsfastigheter 22 416 22 416 

Fordringar 185 864 156 370 

Kassa och bank 89 049 63 536 

Summa omsättningstillgångar 300 429 242 322 

Summa tillgångar 2 067 659 1 759 197 

   

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Årets resultat -605 -12 642 

Resultatutjämningsreserv 107 088 94 446 

Social investeringsfond 42 765 27 317 

Övrigt eget kapital 963 573 792 714 

Summa eget kapital 1 112 821 901 836 

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 243 208 200 698 

Skulder   

Långfristiga skulder 357 725 304 842 

Kortfristiga skulder 353 904 351 821 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 067 659 1 759 197 

   

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   

Panter och därmed jämförliga säkerheter 1 898 670 1 898 670 

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 471 314 467 785 
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3.4 Kassaflödesanalys för kommunen 

  

Tkr 202104 202004 202012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

    

Årets resultat -605 -12 641 93 052 

Justering för av- och nedskrivningar 22 318 19 331 60 559 

Justering förändring avsättning pensioner o övriga 
avsättningar 26 739 6 639 22 410 

Justering för direktbokning mot eget kapital   11 561 

Justering netto reavinster/förluster/byte av mark/gåvor 158  -25 343 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 48 610 13 329 162 239 

    

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 11 839 -2 536 31 512 

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

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 92 937 52 275 -70 155 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -98 689 -73 093 27 679 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 696 -10 025 151 275 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i immateriella anläggningstillgångar -3 262  -2 480 

Justering för ej likviditetspåverkande poster   24 219 

Investering i materiella anläggningstillgångar -78 578 -57 019 -309 397 

Försäljning av materiella anläggningstillångar 241   

Investering i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   1 622 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 599 -57 019 -286 036 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder    

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+) 70 000  50 000 

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar   132 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 000 0 50 132 

    

Årets kassaflöde 43 097 -67 045 -84 629 

Likvida medel vid årets början 45 952 130 581 130 581 

Likvida medel vid årets/periodens slut 89 049 63 536 45 952 
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3.5 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) med undantag för leasingkostnader där de avtal avseende leasing och hyra av lös 
egendom i  bokföringen behandlas som operationell leasing. Avtal som tecknats från 
och med 2021-01-01 kommer att redovisas enligt RKR R 5. Kommunen arbetar med att 
få fram fullständig redovisning enligt RKR R5 till delårsbokslutet i augusti avseende 
både hyra av lös och fast egendom.. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit 
under räkenskapsåret. 

Intäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i maj som 
pekar på en preliminär slutavräkning för 2021 med +  17 516 tkr och slutlig 
slutavräkning för 2020 med + 7 479 tkr. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden 
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt 
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas 
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, 
teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden 
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning 
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Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 800 kr) och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald inäkt och periodiseras över anläggnings 
nyttjandeperiod. 

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden). 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som 
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 
kommer att leda till utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket 
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i 
balanskravsutredningen. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond 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 202104 har 34,2 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. 

  202104 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Insättning till social 
investeringsfond  30 000  15 000 12 000 10 000   10 000 

Uttag från sociala 
investeringsfonden -4 917 

-12 
206 -8 054 -1 352 -3 026 -2 637 -2 043   

Ackumulerad social 
investeringsfond 42 765 47 682 29 888 37 941 24 294 15 320 7 957 10 000 10 000 
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Exploateringsredovisning 

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt 
god redovisningssed. 

Omklassificering från markreserv (anläggningstillgång) till exploateringsmark 
(omsättningstillgång) sker när arbete inleds med att börja bygga i avsikt att försälja 
fastigheten/marken. Upprättande och fastställande av detaljplan för ett 
exploateringsområde, eller annat beslutsdokument kan vara utgångspunkt för 
exploateringsverksamhet och är att jämställa med begreppet "börja bygga". 



105 Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut - KS 21/0009-7 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5-26-1--20 - Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5-26-1--20 - Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut

 

PROTOKOLLSUTDRAG 54 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 88 Tertialrapport 1 - 2021 med 
delårsbokslut 

 Dnr KS 21/0009 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 

april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 

återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 

underskottet. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 

återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 

underskottet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

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

deltar inte i beslutet. 

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

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr. I delårsresultatet ingår 

försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 mnkr) samt 

gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott 

jämfört med budget med 9,7 mnkr. 

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive 

kostnader för den sociala investeringsfonden. Resultat exklusive kostnader från 

sociala investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Nämnderna beräknas 

lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om kommunstyrelsens 

överskott på 32,5 mnkr exkluderas, som avser exploateringsintäkter, blir det 

dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr. Socialnämnden och 

utbildningsnämnden prognosticerar störst underskott mot budget med 7 mnkr 
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PROTOKOLLSUTDRAG 55 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

respektive 4,2 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 

 Tertialrapport 1 2021 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 

april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 

återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 

underskottet. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 

återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 

underskottet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Anders Nilfjord 
   
Ekonomistaben 
   
Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-06-02 KS 21/0367  

Kommunstyrelsen 
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Hemställan om förvärv av fastigheten Härnevi 
1:40 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

AB Upplands-Brohus hemställan om förvärv av fastigheten Härnevi 1:40 
godkänns. 

Sammanfattning 
AB Upplands-Brohus har inkommit med en hemställan till kommunstyrelsen 
den 2 juni 2021 om att godkänna förvärv av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 
1:40 till en köpeskilling om 12,8 mnkr. Styrelsen för AB Upplands-Brohus 
förväntas fatta beslut om förvärv av ovan nämnda fastighet vid sitt 
styrelsemöte den 8 juni 2021. Köpeavtalet är vidare villkorat med att förvärvet 
godkänns av Upplands-Brohus styrelse samt Kommunfullmäktige innan 
tillträde till fastigheten, som enligt avtal är den 1 juli 2021. En förutsättning för 
förvärvet är att Kommunfullmäktige, i enlighet med gällande ägardirektiv, ger 
sitt godkännande då köpeskillingen överstiger 10 mnkr.  

Upplands-Brohus äger en detaljplanerad fastighet i hörnet Kamrervägen-
Köpmanvägen. Planer finns att inom kort starta produktion av cirka 50 
lägenheter på fastigheten. Fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:40 gränsar till 
denna fastighet varför det skulle vara en naturlig utveckling av bostadsområdet 
längs Köpmanvägen. Förvärvet ökar även kommunkoncernens rådighet att 
utveckla stråket mellan Bro centrum och pendeltågstationen i syfte att skapa en 
småstadskänsla i enlighet med arbetet att omdana Bro.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2021 

Barnperspektiv 
En möjlighet att utveckla stråket mellan Bro Centrum och pendeltågsstationen 
och skapa småstadskänsla gynnar så väl barn, unga som vuxna.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-06-02 KS 21/0367 

 
 

 

Kommunledningskontoret  

 
Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 
1. Hemställan om godkännande av förvärv 
2. Underlag, förvärv av fastigheten Härnevi 1:40 

Beslut sänds till 
 AB Upplands-Brohus 
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  Dnr: UBH2021AnHe0642 
 
 

1 
 

  

 
Styrelsen för AB Upplands-Brohus förväntas fatta beslut om förvärv av fastigheten Upplands-Bro 
Härnevi 1:40 i Bro på styrelsemötet 2021-06-08. En förutsättning för förvärvet är att 
Kommunfullmäktige, i enlighet med gällande ägardirektiv, ger sitt till godkännande då köpeskillingen 
överstiger 10 mnkr. Köpeavtalet är vidare villkoret med att förvärvet godkänns av Upplands-Brohus 
styrelse samt Kommunfullmäktige innan tillträde till fastigheten, som enligt avtal är den 1 juli 2021. 
Med anledning av detta hemställer Upplands-Brohus om ett godkännande av förvärvet. 
 
 
 
Kungsängen 2021-06-02 
 
 
Styrelsen för AB Upplands-Brohus 
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Förvärv av fastigheten  
Härnevi 1:40 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och Sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-01-22 KS 21/0033  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette 

Nyberg (SD). 

Sammanfattning 

Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. 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.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Kansliavdelningen 

 Politisk sekreterare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 25 (41)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-04-28 

 

 

§ 73 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg 
(SD) 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette 

Nyberg (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Nämndsekreterare 

 Valberedningens ordförande 

 Politisk sekreterare 
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