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Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) 
gällande kostnader för friskolors etablering 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 6 april 2021 inkom en interpellation gällande kostnader för friskolors 
etablering från Sara Ridderstedt (MP). 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 
ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 
i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 
ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 
områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd ansvarar för. 

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 
ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation inkommen den 6 april 2021. 

Barnperspektiv 
Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa interpellationer till 
kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 
Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 
vara betydande för barns livssituation. 

Bilagor 
1. Interpellation inkommen den 6 april 2021. 

Beslut sänds till 
 Sara Ridderstedt (MP) 
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From: Sara Ridderstedt 
Sent: den 6 april 2021 10:41 
To: kommunstyrelsen 
Subject:  Interpellation Kostnader för friskolors etablering 
 
 
 

 
 
Interpellation Kostnader för friskolors etablering 
Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 
2021-04-06 
 
Minoritetsalliansens beslut 2019-10-16 om en generell hyresrabatt / lokalbidrag för de friskolekoncerner 
som väljer att etablera sig i Upplands-Bro kommun aktualiseras nu ytterligare i och med ansökningar om 
etablering i vår kommun från Raoul Wallenbergskolan samt Tellusskolan AB som behandlats på 
Utbildningsnämnden 6/4-2021.  Utbildningsnämnden föreslås anta Utbildningskontorets svar på remiss som 
sitt eget  till Skolinspektionen. Utbildningskontorets svar innehåller ingen redovisning 
av lokalbidragets ekonomiska konsekvenser i underlaget, endast merkostnader i etableringsfasen kopplat 
till möjlighet att fylla upp skolorna till kapacitet nämns. 
 
Den beslutade generella hyresrabatten till fristående skolor gör det svårt att förprognosticera hur stor del av 
utbildningsnämndens budget som ska gå till att finansiera friskolornas hyror.  
 
För Miljöpartiet är det självklart att skolan ska drivas av passion för utbildning – inte för att dela ut vinst till 
ägarna. Elever, föräldrar och andra skattebetalare ska kunna lita på att våra gemensamma skattepengar 
går till det de är avsedda för.    
 
1. Varför redovisas inte kostnaderna i tjänsteunderlagen kopplat till beslutet om lokalbidragsersättning för 
fristående aktörer tex på årsbasis? 
 
2. Varför vill Minoritetsalliansen använda kommunens skattepengar till att subventionera Näringslivets 
lokaler? 
 
3. Hur  mycket har Upplands-Bro kommun betalat ut hittills i lokalbidrag till fristående skol- / 
förskoleverksamhet? 
 
 
 
 
Sara Ridderstedt, ledamot Kommunfullmäktige (MP) 
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Medborgarförslag om sköljplatta för diskavlopp 
till hushåll 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ordnar 
sköljplatta för diskavlopp till hushållen i Upplands-Bro kommun. 
Förslagsställaren menar att vi alla ska vara rädda om vårt vatten och vara 
uppmärksamma på vad vi får och inte får skölja ner i avloppen. Det är viktigt 
att tänka på miljön och energin när vi använder vatten i hushållen. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 6 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 6 april 2021. 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag om skyltning till 
Kungsängens kyrka 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om skyltning till Kungsängens 
kyrka. Förslagsställaren uppger att det saknas skyltning till Kungsängens kyrka 
från bland annat buss- och tågstationen men också från andra håll. Det kan 
därför vara svårt för besökare till kyrkan att hitta dit. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 6 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 
 Medborgarförslag inkommet den 6 april 2021. 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag om djurkyrkogård i 
kommunen 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en djurkyrkogård 
i kommunen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att husdjuren får avsluta 
sina dagar på ett värdigt sätt med en plats som husdjursägare kan komma till 
och minnas sina husdjur. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 6 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 6 april 2021. 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden  
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Medborgarförslag om att kommunen inrättar en 
Hälsans stig 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 17 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen inrättar en 
Hälsans stig. I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet 
Hälsans stig men det är kommunerna som skapar och sköter om stigen. Syftet 
med stigarna är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-
kärlsjukdomar.  

Medborgaren föreslår att Upplands-Bro kommun anlägger en Hälsans stig eller 
en promenadslinga som är trygg och inbjudande och som kan bidra till ökad 
rörlighet hos kommunens medborgare. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 17 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 17 mars 2021. 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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Till 

Fullmäktige Upplands-Bro kommun   2021-03-16 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig.  

Hälsans stig fungerar som motion för alla 

Runt om i Sverige finns 130 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. 
Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast 
är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra 
sig minst 30 minuter om dagen. 

Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí 
na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att 
förebygga hjärt-kärlsjukdom. I dag finns Hälsans stig i drygt tio länder i Europa och 
Nordamerika. 

I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som 
skapar och sköter om Hälsans stig. 

Kriterier som utmärker Hälsans stig 

 
 Det är en slinga, utan given start eller slut 

 Du ska kunna gå med rollator eller permobil 

 Det ska vara en asfalterad väg eller underlag som är lätt att ta sig fram på 

 Du kan gå stigen åt båda hållen 

 Det finns skyltar varje kilometer 

 Den är lätt att ta sig till och lätt att gå på 

 De flesta stigar är mellan 3 och 6 kilometer 

 En karta eller skylt som visar var man är på slingan 

 Du ska kunna kliva på eller av var du önskar 

 Bra med bänkar efter vägen för vila vid behov 

 En slinga som känns trygg och gärna passerar centrum som i andra kommuner 

 

 

Förslag är att Upplands-Bro kommun inrättar en Hälsans stig eller vår egen 
promenadslinga för en trygg och lockande promenadväg för hälsans skull. 

 

Namn  

Kungängen  
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Medborgarförslag om plantering av ornäsbjörk 
bostadsområden 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 22 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om planering för växtlighet i 
nya bostadsområden. Förslagsställaren föreslår att kommunen börjar plantera 
ornäsbjörk både i nya bostadsområden och i äldre bostadsområden som 
behöver kompletteras med ny växtlighet. Medborgaren anser att ornäsbjörken 
bör planteras i kommunen eftersom den sedan 1985 är Sveriges riksträd. Det är 
dessutom en björksort som inte bildar några pollenhängen vilket är positivt för 
allergiker. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 22 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 22 mars 2021. 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
 Kommunstyrelsen 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
vår 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021 
godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 30 
obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2021. 

Ärendet 
Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter 
beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, KF § 61. I kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om 
möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de 
medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på 
Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Den 1 mars 2021 fanns 
nedanstående 30 obesvarade medborgarförslag. 
 
Medborgarförslag  Inkom  Behandling  
KS 21/0136 
Medborgarförslag om 
att införa gemensamma 
planeringsdagar för 
skola och förskola 

12 februari 2021 Planerad behandling i 
Kommunfullmäktige 
den 31 mars 2021. 

KS 21/0121 
Medborgarförslag om 
att julpynta Ginnlögs 
bro 

5 februari 2021 Planerad behandling i 
Kommunfullmäktige 
den 31 mars 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-03-05 KS 20/0760 

 
 

KS 21/0110 
Medborgarförslag om 
ändrade hastigheter i 
Kungsängen 

29 januari 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 17 februari 
2021. 

KS 21/0062 
Medborgarförslag om 
mer fokus på 
friluftsliv och 
friskvård 

11 januari 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 17 februari 
2021. 

KS 20/0860 
Medborgarförslag om 
att bygga en korthåls 
discgolfbana i Brunna 

25 december 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 17 februari 
2021. 

KS 20/0859 
Medborgarförslag om 
att anlägga en 
pumptrackbana under 
motorvägsbron vid 
Kungsängens IP 

26 december 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 17 februari 
2021. 

KS 20/0816 
Medborgarförslag om 
att skapa en säkrare 
skolväg till 
Härneviskolan 

1 december 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 16 december 
2020. 

KS 20/0773 
Medborgarförslag om 
fler papperskorgar i 
kommunen 

16 november 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 16 december 
2020. 

KS 20/0768 
Medborgarförslag om 
att bygga ett utegym 
vid Hällkana 
friluftsområde 

12 november 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 16 december 
2020. 

KS 20/0738 
Medborgarförslag om 
utredning av buller 
och trafiksäkerhet på 
väg 902 

10 oktober 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 16 december 
2020. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2021-03-05 KS 20/0760 

 
 

KS 20/0737 
Medborgarförslag om 
att uppföra gång och 
cykelväg från 
Rättarboda till 
Säbyholm 

30 oktober 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 16 december 
2020. 

KS 20/0725 
Medborgarförslag om 
installation av 
övervakningskameror 
vid återvinnings-
centralerna 

23 oktober 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 16 december 
2020. 

KS 20/0661 
Medborgarförslag om 
utökad vägskyltning i 
Norrbodaområdet 

27 september 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 16 december 
2020. 

KS 20/0619 
Medborgarförslag om 
att anlägga en 
asfalterad pumptrack-
bana vid Kungsängens 
IP 

8 september 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0586 
Medborgarförslag om 
att ordna en ny 
badplats i Svartviken/ 
Ryssgraven 

17 augusti 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0569 
Medborgarförslag om 
att göra 
Vattentornsparken 
mer tillgänglig för alla 

22 juli 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0518 
Medborgarförslag om 
att bygga en 
aktivitetspark vid 
Kungsängen IP 

16 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0492 
Medborgarförslag om 
att införa syskonförtur 
i skolorna 

5 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Utbildningsnämnden 
för beslut den 30 
september 2020. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-03-05 KS 20/0760 

 
 

KS 20/0483 
Medborgarförslag om 
att införa stödpaket 
eller bidrag till 
fristående musiker i 
kommunen 

1 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 
medborgarförslaget till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut. 

KS 20/0473 
Medborgarförslag om 
busshållplats mellan 
Musikvägen och 
Rönnbärsvägen 

27 maj 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 20/0287 
Medborgarförslag om 
möjlighet till 
användning av Vklass 
eller motsvarande 
inom Daglig 
verksamhet, 
serviceboenden, 
gruppboenden 

3 maj 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 till Äldre- 
och omsorgsnämnden 
för beslut. 
Kommunfullmäktige 
omfördelar ärendet till 
Socialnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0174 
Medborgarförslag om 
att bygga ett 
trygghetsboende i 
Tibble 

2 mars 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 29 
april 2020 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 20/0100 
Medborgarförslag om 
att upprätta en 
visselblåsarfunktion i 
Upplands-Bro 
kommun 

5 februari 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 12 
februari 2020 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 19/0703 
Medborgarförslag om 
att kommunen ska 
redovisa kostnader för 
flyktingmottagande 

9 december 2019 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 18 
december 2019 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 19/0486 
Medborgarförslag om 
att anordna 
pulkabacke, 
hundrastplats och 
belyst promenadspår i 
Bro. 

17 september 2019 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 9 
oktober 2019 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2021-03-05 KS 20/0760 

 
 

KS 19/0035  
Medborgarförslag om 
att minska de sociala 
problemen i Bro och 
skapa bättre 
förutsättningar för 
framtida investeringar.  

11 januari 2019  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 6 
februari 2019 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 18/0208  
Medborgarförslag om 
att investera i en 
solcellsanläggning till 
kommunhuset 

30 maj 2018  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 13 
juni 2018 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 17/0123  
Medborgarförslag om 
parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

18 april 2017  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
maj 2017 
medborgarförslaget till 
Tekniska nämnden för 
beslut. Omfördelades 
till Kultur- och 
fritidsnämnden den 18 
december 2019.  

KS 16/0096 
Medborgarförslag om 
att bevara Fiskartorpet 

3 september 2016 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 23 
mars 2016 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 16/0036  
Medborgarförslag 
rörande stranden i 
Kungsängen 

25 januari 2016  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 17 
februari 2017 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 

 

Barnperspektiv 
Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige, 
behandlar frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En 
barnkonsekvensanalys kommer att göras för varje enskilt medborgarförslag. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2021-03-05 KS 20/0760 

 
 

 

Kommunledningskontoret 
Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 
 

Beslut sänds till 
 Samtliga nämnder  
 Samtliga kontorschefer 
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PROTOKOLLSUTDRAG 16 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-04-14 

 

 

§ 45 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag vår 2021 

 Dnr KS 20/0760 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021 
godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 30 
obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021 
godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder  
 Samtliga kontorschefer 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-08 KS 20/0761  

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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Redovisning av obesvarade motioner vår 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 mars 2021 godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 25 obesvarade 
motioner.   

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 
behandlingen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021. 

Ärendet 
Kommunallagen säger att en motion ska beredas så att Kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid 
ska detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till 
Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att 
avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt. 
Nedan följer en redovisning av 25 obesvarade motioner per den 1 mars 2021. 

 

Kommunstyrelsen Inkom Remitterad till/behandling 

KS 21/0143 

Motion om fyrverkerier 
och den lokala 
ordningsstadgan 

Sara Ridderstedt (MP) 

17 februari 2021 Anmäldes som inkommen 
till Kommunfullmäktige den 
17 februari 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2021-03-08 KS 20/0761 

 
 

KS 21/0128 

Motion om att utveckla 
Kulturskolan i 
Upplands-Bro kommun 

Naser Vukovic (S) 

9 februari 2021 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige som 
inkommen den 9 februari 
2021. Remitterad till 
Kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande den 9 februari 
2021. 

KS 21/0107 

Motion om 
skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje 
skola 

Erik Karlsson (V) 

31 januari 2021 Anmäldes som inkommen 
till Kommunfullmäktige den 
1 februari 2021. Remitterad 
till Utbildningsnämnden för 
yttrande den 1 februari 
2021. 

KS 20/0829 

Motion om modell som 
belyser 
företagsperspektiv i 
beslut som kommunen 
fattar 

Camilla Janson (S) 

9 december 2020 Anmäldes som inkommen 
till Kommunfullmäktige den 
9 december 2020.  

KS 20/0805 

Motion om att upprätta 
en handlingsplan för 
biologisk mångfald i 
Upplands-Bro kommun 

Erik Karlsson (V) 

27 november 2020 Anmäldes som inkommen 
till Kommunfullmäktige den 
16 december 2020. Beslut 
fattas i Kommunfullmäktige 
den 31 mars 2021. 

KS 20/0781 

Motion om perspektivet 
om kommande 
generationer 

Sara Ridderstedt (MP) 

18 november 2020 Anmäldes som inkommen 
till Kommunfullmäktige den 
16 december 2020.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (7)  
2021-03-08 KS 20/0761 

 
 

KS 20/0739 

Motion om skidspår 
med konstsnö 

Erik Karlsson (V) 

3 november 2020 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 11 november 2020. 
Remitterad till Kultur- 
och fritidsnämnden för 
yttrande den 11 
november 2020. Kultur- 
och fritidsnämnden 
yttrade sig den 23 mars 
2021. 

 

KS 20/0716 

Motion om att hedra 
Oscar Sjölander med en 
minnesplats 

Erik Karlsson (V) 

18 oktober 2020 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 11 november 2020. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 9 
november 2020. 
Tekniska nämndens 
yttrade sig den 15 
februari 2021. 

KS 20/0715 

Motion om kommunalt 
övertagande av väg 
mellan Låssa Kyrka och 
Rösaringsåsen 
Naturreservat 

Erik Karlsson (V) 

18 oktober 2020 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 11 november 2020. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 9 
november 2020. 

KS 20/0714 

Motion om badplats 
och park i Vallsvik 

Erik Karlsson (V) 

18 oktober 2020 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 11 november 2020. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 9 
november 2020. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2021-03-08 KS 20/0761 

 
 

KS 20/0630 

Motion om statsodling 
och odling i förskolor 
och skolor 

Camilla Janson (S) 

15 september 2020 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 30 september 2020. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
för yttrande den 16 
september 2020. 

KS 20/0472 

Motion om att skapa 
trygga lekmiljöer i 
centrala Kungsängen 

Camilla Janson (S) 

27 maj 2020 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 10 juni 2020. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 8 oktober 
2020. Tekniska 
nämnden yttrade sig 
den 7 december 2020. 

KS 20/0131 

Motion om rätt till 30 
timmar på förskolan 

Sara Ridderstedt (MP) 

14 februari 2020 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 29 april 2020. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
för yttrande den 18 
februari 2020. 

KS 19/0479  

Motion om att bygga en 
träningshall i anslutning 
till befintlig Bro 
sporthall 

Naser Vukovic (S) 

16 september 2019 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 9 oktober 2019. 
Remitterad till Kultur- 
och fritidsnämnden för 
yttrande den 11 
december 2019. Kultur- 
och fritidsnämndens 
yttrar sig den 26 maj 
2020. 

KS 19/0431 

Motion om solceller 

Kerstin Åkare (V) 

17 augusti 2019 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 9 oktober 2019. 
Remitterad till Bygg- 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (7)  
2021-03-08 KS 20/0761 

 
 

och miljönämnden den 
18 november 2020. 
Bygg- och 
miljönämnden yttrarde 
sig den 28 januari 2021. 

KS 19/0430 

Motion om kommunala 
valstugor 

Erik Karlsson (V) 

25 augusti 2019 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 9 oktober 2019.  

KS 18/0327  

Motion om obligatorisk 
språkförskola för 
nyanlända barn/Barn 
till nyanlända  

Anders Eklöf (L), Börje 
Wredén (L), Niklas 
Odelberg (L), Martin 
Normark (L) 

16 maj 2018 Anmäldes som 
inkommen till 
kommunfullmäktige 
den 19 september 2018. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
den 18 september 2018. 
Utbildningsnämnden 
yttrar sig den 13 
november 2018. 

KS 18/0188 

Motion om 
skyddskläder till 
personalen på förskolor 

Minna Ahokas (M) 

9 maj 2018 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 16 maj 2018. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
den 18 september 2018. 
Utbildningsnämnden 
yttrar sig den 13 
november 2018. 

KS 17/0253  

Motion om 
tiggeriförbud  

Fredrik Kjos (M) 

1 september 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 16 maj 2018. 
Kommunstyrelsen 
bordlade förslaget den 6 
mars 2019. 

KS 17/0206  

Motion avseende 
Trygghetspaketet för 
Bro centrum  

Fredrik Kjos (M) 

16 juni 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 13 september 2017.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (7)  
2021-03-08 KS 20/0761 

 
 

KS 17/0202  

Motion om 
integrationsstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

Martin Normark (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L) 

14 juni 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 13 september 2017.  

KS 17/0170  

Motion om projekt för 
att få barn och elever att 
röra sig mer  

Fredrik Kjos (M) 

10 maj 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 10 maj 2017. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
för yttrande den 10 
april 2018. 
Utbildningsnämnden 
yttrar sig den 13 
november 2018. 

KS 17/0128  

Motion om att införa 
kommunala 
ordningsvakter i 
Upplands-Bro  

Börje Wredén (L), 
Martin Normark (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L), 
Marianne Stigle (L), 
Anders Eklöf (L) 

21 april 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 10 maj 2017.  

KS 16/0313 

Motion om inrättande 
av namnberedning 
(Liberalerna) 

Martin Normark (L), 
Börje Wredén (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L) 

19 oktober 2016 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 19 oktober 2016. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden den 
2 november 2016. 
Tekniska nämnden 
yttrar sig den 2 
december 2019. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 7 (7)  
2021-03-08 KS 20/0761 

 
 

Barnperspektiv 
De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för 
barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en 
barnkonsekvensanalys.   

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 
 
 

Beslut sänds till 
 Samtliga kontorschefer 
 Samtliga nämnder 
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PROTOKOLLSUTDRAG 17 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-04-14 

 

 

§ 46 Redovisning av obesvarade motioner 
vår 2021 

 Dnr KS 20/0761 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 mars 2021 godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 25 obesvarade 
motioner.   

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 
behandlingen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 mars 2021 godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer 
 Samtliga nämnder 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin haglund@upplands-bro.se 

2021-04-21 KS 21/0278  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revisionsberättelse 2020 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter 
under år 2020. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Utifrån genomförd granskning föreslås 
Kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 

 Revisionsberättelse 2020 för Upplands-Bro kommun 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020. 

 Sakkunniga revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020. 

Barnperspektiv 
Förslaget är utformat med hänsyn till barn och ungas livssituation i Upplands-Bro 
kommun. 

Kommunledningskontoret 

Anders Nilfjord 
 

Ekonomichef  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-20 KS 21/0278 

 
 

 

Bilagor 
 Revisionsberättelse 2020 för Upplands-Bro kommun 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020. 

 Sakkunniga revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020. 

Beslut sänds till 
 Revisorerna 

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
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Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020 
 

1. ALLMÄNT   

Vi har under året genomfört vår granskning i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i   
kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente. Ernst & Young AB (EY) har biträtt oss i 
årets granskningsarbete.    

Förutom granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet har granskning även skett av 
stiftelser som kommunen förvaltar. Dessutom har Brandkåren Attunda granskats, som är ett   
kommunalförbund där Upplands-Bro kommun ingår. 

Revisorer för granskning av 2020 års verksamhet har varit Roger Gerdin (ordf.), Thomas Ljunggren (v 
ordf.), Göran Boklint, Ingemar Hägg, Marianne Kjellberg, Lars Malmström, Tord Svengren och Leif 
Söderlund.     

Vidare har granskning även skett av kommunens helägda bolag via av kommunfullmäktige utsedda   
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna har under 2020 varit Roger Gerdin och Thomas Ljunggren.   

 
 

2. INRIKTNING OCH OMFATTNING    
Målsättningen med revisionsarbetet är att främja ändamålsenlighet, effektivitet, rättvisande   
räkenskaper och god intern kontroll. Utifrån denna målsättning utarbetas revisionsplanen som ligger   
som grund för de granskningsinsatser som ska genomföras under året, inom såväl verksamhets- som   
redovisningsrevisionen.    

Revisionsarbetets tyngdpunkt ligger på fördjupade verksamhetsinriktade granskningar utifrån risk- och 
väsentlighetsanalysen relevanta områden. Granskningsinsatserna syftar, förutom att fungera som   
underlag inför revisorernas bedömning och förslag till ansvarsprövning, till att ge impulser och förslag 
till effektivisering av de kommunala verksamheterna och att öka ändamålsenligheten.    

Granskningar genomförs även av olika system och rutiner, intern kontroll i räkenskaperna,   
delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning. Insatserna syftar utöver att utgöra underlag vid   
revisorernas bedömning och förslag till ansvarsprövning, även till att främja rättvisande räkenskaper   
och god intern kontroll.   
Som underlag för revisionsplaneringen har en övergripande risk- och väsentlighetsanalys genomförts.  
Utifrån denna analys har vi prioriterat olika granskningsinsatser och sammanställt dessa i en   
revisionsplan för 2020. Revisionsplanen förankras med kommunfullmäktiges presidium.    

Projektplaner för samtliga projekt i revisionsplanen har utarbetats, innehållande bland annat bakgrund, 
syfte och revisionsfrågor, revisionskriterier, avgränsning, metod, bemanning och budget.   

 
 

3. ÅRETS RESULTAT    
Fastställd revisionsplan 2020 har genomförts inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.  
Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett anslag för år 2020 om 1 180 tkr.   

 

3.1  Grundläggande granskning 
I kommunallagen anges att revisorerna årligen ska granska all verksamhet inom styrelsens och   
nämndernas verksamhetsområden. I och med detta har vi genomfört en granskning av styrelsens och   
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nämndernas ansvarsutövning, det vill säga hur de styr, följer upp och kontrollerar sina verksamheter.   
Inom ramen för denna granskning har vi genomfört dialogmöten med såväl företrädare för styrelse och 
nämnder samt med tjänstepersoner i de kommunala verksamheterna.   

Inom ramen för den grundläggande granskningen har även tidigare års granskningar följts upp. Under 
2020 har följande granskningar följts upp:    

 
-    Granskning av kvalitetsuppföljning av externa utförare 
-    Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap    
-    Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter 
-    Granskning av hantering av leverantörsfakturor 
-    Granskning av arbetsmiljöarbete inom bolagen 
-    Granskning av kommunens hantering av statsbidrag 
-    Granskning av upphandling inom bolagen 
-    Granskning av hantering av arvoden 
 

I ovanstående granskningar har totalt 42 rekommendationer lämnats. Av dessa bedöms 21 vara   
åtgärdade, 15 bedöms vara delvis åtgärdade och sex ej åtgärdade.   

 

3.2  Granskning av delårsrapport    

Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt gällande lagkrav, rekommendationer och anvisningar. Det har 
i granskningen inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att den finansiella 
delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 
31 augusti 2020 samt av det finansiella resultatet för perioden januari-augusti 2020. 

Av granskningen framgår att delårsrapporten har en bra struktur, ger en god bild av kommunens   
ekonomi och bra information om den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. Delårsrapporten 
innehåller en beskrivning av respektive nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild av 
verksamheten och uppföljningen av målen.    

 

3.3  Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen (sammanställd   
redovisning) med fokus på den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 
2020. Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning ingår även i granskningen.    

I granskningen konstateras att det inte framkommit några omständigheter som ger anledning att anse   
att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Detta gäller 
såväl kommunens redovisning som den sammanställda redovisningen.    
I granskningen noteras att nyttjandet av investeringsramen har ökat och nu uppgår till 50%  mot 
föregående års 32 %. Vi ser positivt på att nyttjandet inom investeringsramen ökat men rekommenderar 
kommunen att fortsatt arbeta aktivt med att nyttja tilldelad investeringsram för att kunna planera sitt 
likviditetsbehov. 

I årsbokslutet för 2020 har Kommunen börjat tillämpa RKR 2. Detta har påverkar intäktsredovisningen. 
då erhållna investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar enligt RKR 2 ska intäktsföras vid 
tidpunkten för erhållandet av bidraget. Detta har medfört en omräkning av 2019 års fastställda resultat- 
och balansräkning och en ökning av det egna kapitalet om 111,6 Mnkr. Vi har granskat underlagen för 
justering och tillämpning av RKR 2 intäkter utan anmärkning. 

Årets resultat, exklusive reavinster och dylikt som ska motsvara årets resultat för avstämning mot balanskrav, 
uppgår till 84,4 Mnkr (föregående år 49,6 Mnkr) vilket innebär att balanskravet för år 2020 uppnås. 
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3.4  Granskning av miljötillsyn och livsmedelskontroll 
Syftet med granskningen var att bedöma om bygg- och miljönämnden säkerställt en tillräcklig kvalitet 
och effektivitet i tillsynsverksamheten. 
Den sammanfattande bedömningen i granskningen var är att kommunens miljötillsyn i allt väsentligt 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Det förekommer dock delar av tillsynsverksamheten som behöver 
utvecklas. Nämndens rutiner kopplade till behovsutredningar enligt miljötillsynsförordningen bedömdes 
eftersatta, vilket i sin tur får inverkan på möjligheten att avgöra behovet av personalresurser. Vidare 
bedömde revisorerna att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa att finansieringen av 
myndighetsutövningen inom miljöområdet är i enlighet med nämndens egna mål för 
självfinansieringsgrad.  
Avseende livsmedelskontrollen är revisionens sammanfattande bedömning att det förekommer väsentliga 
brister i verksamheten. Granskningen visar att samtlig planerad livsmedelskontroll inte genomförs samt 
att det är tveksamt om kostnadstäckningen av livsmedelskontrollen är i enlighet med gällande regelverk. 
Revisionen noterade också att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de 
omfattande brister som Livsmedelsverket och länsstyrelsen identifierat i sina tillsynsrapporter under 
perioden 2010-2019.  
Utifrån granskningen rekommenderades bygg- och miljönämnden: 
- Säkerställ att samtlig planerad livsmedelskontroll genomförs.  
- Säkerställ att självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen är tillräcklig.   
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av livsmedelskontrollen.  
- Säkerställ att resursbehoven inom miljötillsynen och livsmedelskontrollen analyseras kontinuerligt. 

 
3.5  Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden har 
säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Den övergripande bedömningen var att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig struktur för ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete, men att det finns brister i förankring och efterlevnad av kommunens 
rutiner. I granskningen noterades behov av att stärka utförandet och dokumentationen av 
riskbedömningar samt av rapportering och uppföljning av tillbud. Det saknas en systematisk uppföljning 
av chefernas kompetens och utbildning i arbetsmiljöfrågor.  
Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:  
- Säkerställa en systematisk och samlad uppföljning över vilka chefer som har genomgått utbildning 

inom arbetsmiljö, samt vilka chefer som har ett behov av att förnya kunskapen inom detta område.  
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderades att:  
- Fortsätta att följa resultatet i HME för avvikande enheter inom socialkontoret. Detta för att säkerställa 
att eventuella åtgärder får effekt.  
- Upprätta en fullständig riskbedömningen med handlingsplan/åtgärdsplan avseende fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön i socialkontorets lokaler i kommunhuset.  
- Vidta åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig arbetsmiljö i socialkontorets lokaler i kommunhuset.   
Kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden rekommenderades båda att säkerställa att:  
- Arbetssättet med uppdragsdialog för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) 
efterlevs av verksamheterna.   
- Säkerställa kvaliteten och tillförlitlighet i den data som rapporteras in i rapporteringssystemet, KIA. 
Dels genom att ärenden tillställs rätt chef, dels att säkerställa en samsyn kring vilka incidenter som ska 
rapporteras in.  
- Fortsätta att följa sjukfrånvaron inom kommunen för att säkerställa att eventuella åtgärder får effekt. 
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Vid behov bör en handlingsplan upprättas. 
 

3.6  Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 

Syftet med granskningen var att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer ett systematiskt 
kvalitetsarbete i grundskolan.   
Den sammantagna bedömningen är att arbetet till stor del sker ändamålsenligt. Vissa utvecklingsområden 
noterades som särskilt rör styrkedjan och de analyser som genomförs. Det bedömdes vara av vikt att 
rektorernas analyser omhändertas och kommuniceras i högre grad för att säkerställa en tydlig grund för 
gemensamma satsningar. I granskningen noteras också en brist på ändamålsenliga verktyg och underlag 
för att varje skola ska kunna analysera sina resultat i förhållande till nationella mål och de krav som 
anges i skollag och läroplan. Nämnden bör också säkerställa att alla skolor har en välutvecklad 
nulägesanalys, och att de planerade insatserna utvärderas i relation till resultaten. I granskningen 
uppmärksammades att analyser främst sker på enhetsnivå och att få skolor analyserar skillnader mellan 
olika klasser eller elevgrupper inom enheten. I granskningen bedömdes också att nämnden i högre grad 
borde ha säkerställt undervisningskvaliteten under Covid-19.  
 
Utifrån granskningens resultat rekommenderas utbildningsnämnden att:   
- Se över aktuella indikatorer för valda mål, säkerställ att dessa är valida och tydliggör hur de ska 

användas i styrkedjan.  
- Se över tillgängliga verktyg för att främja en fullgod analys på respektive nivå. Särskild hänsyn kan 

tas för att balansera behovet med den administrativa kostnaden för arbetet.  
- Säkerställ en tydlig återkoppling på de analyser som genomförs även neråt i styrkedjan. En tydlig 

analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser inom nämnden och kommunen.   
 

3.7  Granskning av bolagsstyrning 

Lekmannarevisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma om bolagsstyrelserna agerar 
ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.  
Den sammanfattande bedömningen var att rollerna mellan bolagsstyrelse, VD och ägare inte är 
tillräckligt tydliga. Det samma gäller rollen som moderbolag och dess funktioner. Granskningen 
uppmärksammade ett behov av att medvetandegörande av de rollkonflikter som kan förekomma vid 
personunioner samt att tydliggöra en god och transparent struktur för hur ägardirektiv ska verkställas, vid 
behov tolkas, och följas upp.   
Utifrån granskningsresultatet rekommenderades Upplands-Bro kommunföretag AB att i samverkan med 
dotterbolag och kommunen:   
- Belys och tydliggör de olika rollernas innebörd, ansvar och lojalitet. Det avser funktioner inom 

bolagen, i förekommande personunioner samt moderbolagets roll, mandat och ansvar. Om Upplands-
Bro kommun önskar förstärka moderbolagets (Upplands-Bro kommunföretag AB) roll i koncernen 
kan exempelvis kommunfullmäktige ge bolaget i uppdrag att utfärda ägardirektiv till dotterbolagen i 
administrativa och ickeprincipiella frågor, och i förekommande fall återrapportera till 
kommunfullmäktige.  

- Belys vad ”affärsmässighet” innebär och hur den ska bedömas på kort och lång sikt. Jämför 
begreppet med ägardirektivets uttryck ”aktivt samhällsansvar” och innebörden av att vara 
samhällsnyttiga företag.  

- Säkerställ ägardirektivens tydlighet och reducera behov av tolkning. Då behov föreligger kan 
exempelvis Upplands-Bro kommunföretag AB ges i kompletterande uppdrag att tolka ägardirektiv 
och återrapportera sådan tolkning till kommunfullmäktige. Idag anges för moderbolaget: ”Vid den 
händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett 
ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas”. Det finns alltså redan ett uppdrag 
att tolka ägardirektiv men det omfattar inte de situationer som framkommit i granskningen.  

- Upplands-Bro kommunföretag AB bör överväga att ge dotterbolagen i uppdrag att ta fram förslag på 
områden för koncern- och kommunsamverkan. En sådan inventering bör analyseras utifrån koncern- 
och kommunnytta med beaktande av tillräcklig affärsmässighet och samhällsansvar.   
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3.8  Granskning av kommunens hantering av covid-19 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig planering, 
styrning, och intern kontroll under hanteringen av covid-19. Granskningen berörde även verksamheter 
som socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden ansvarar för. Dessa 
nämnder har tillskrivits rekommendationer utifrån noterade brister i nämndernas planering och uppsikt; 
inga bedömningar har gjorts avseende om deras operativa verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har för avsikt att återkomma till sådana frågor i 
kommande revisionsprojekt. 
Den övergripande bedömningen är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig 
planering och styrning av krisberedskapen. Revisionen uppmärksammar positivt att kommunen valde att 
hantera krisen inom ramen för ordinarie politisk styrning och genom att aktivera krisledningsgruppen 
samt områdesspecifika staber, i enlighet med de tre grundprinciperna för krishantering. 
I granskningen noteras att kommunens beredskapsplaner och riskanalyser inte omfattade 
händelseutveckling motsvarande scenariot med covid-19 men att krisorganisationens arbetssätt svarat 
mot den modell för krishantering som kommunen har valt. Däremot framgår det att kommunen hade ett 
behov av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra personalförsörjningen inom äldreomsorgen.  
Revisionens bedömning var att kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i 
ärendeberedningsprocessen varit ändamålsenliga, i den mån situationen är rättsligt klarlagd. Revisionen 
uppmärksammar dock att under pandemin gavs kommunerna i uppdrag att ansvara för tillsyn av 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Revisionen bedömer att det finns väsentliga brister i denna 
tillsyn utifrån ett internkontrollperspektiv, vilka samtidigt fått konsekvenser för ordinarie 
tillsynsverksamhet.  
 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderades kommunstyrelsen att:  
- Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid nämndsammanträden.  
- Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens övergripande risk- och 

sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna pandemi fick.    
 
Bygg- och miljönämnden rekommenderades att:  
- Delegera beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i syfte 

att säkerställa en effektiv ärendehandläggningsprocess.  
- Säkerställa att tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bygger på en 

ändamålsenlig planering. 
- Säkerställa att samtlig lagstyrd tillsyn inom nämndens ansvarsområde genomförs i tillräcklig omfattning.  
 
Äldre- och omsorgsnämnden samt socialnämnden rekommenderades att: 
- Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan om besök i vårdboenden, fattas direkt 

av nämnden och inte genom delegation. 
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1. Sammanfattning 

I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Upplands-Bro 
kommuns bokslut och årsredovisning för 2020.  

I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed i kommunal verksamhet har efterlevts. Vid 
granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från 
god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Föregående års 
siffror redovisas i förekommande fall inom parentes.  

De väsentligaste slutsatserna i 2020 års granskning sammanfattas enligt följande: 

• Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en god och rättvisande bild av Upplands-Bro kommuns 
verksamhet och ekonomi år 2020.  

• I årsredovisningen lämnas en redogörelse för bedömd måluppfyllelse för de av fullmäktige 
fastställda målen. Bedömningarna baseras i hög grad på kvalitativa redogörelser över vidtagna 
åtgärder. Uppföljning på kommunövergripande nivå sker framförallt inom nämnderna då  
kommunen ej har fastställt indikatorer på en övergripande nivå.  

• Årsredovisningen ger en tillräcklig bild av kommunens utveckling, utmaningar, ekonomi och 
finansiella situation. Det lagstadgade balanskravet uppfylls.  

• Nämnderna redovisar sammantaget finansiella överskott för 2020.  
• Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. 
 

Kommunens årsredovisning är i stora delar strukturerad i enlighet med gällande lagar och 
rekommendationer. Årsredovisningen innehåller uppföljning av de finansiella målen och 
verksamhetsmässiga mål på ett överskådligt sätt.  
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2. Inledning 

2.1 Syfte 

Granskningens syfte är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och enligt god redovisningssed i kommunal 
verksamhet, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest.  

Med rättvisande resultat och ställning avses bland annat: 

• Att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, 
• Att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt, 
• Att kommunens samtliga tillgångar och skulder medtagits, 
• Att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret. 
 
I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal 
rekommendationer. 

2.2 Granskningens omfattning 

Enligt kommunallagen 12 kapitel ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i årsbokslutet 
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Granskningen av årsbokslutet samt års- och 
koncernredovisningen är en del av den grundläggande granskningen som fastställts av de 
förtroendevalda revisorerna i revisionsplanen för år 2020.  

Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen: 

• Förvaltningsberättelsen  
• Nämndernas verksamhetsberättelser (övergripande genomgång) 
• Årsbokslut (räkenskaper) 

• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Tilläggsupplysningar presenterade i notform 
• Kassaflödesanalys  
• Sammanställd redovisning (koncernredovisning)  

 

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av 
kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, Rådet 
för kommunala redovisningsrekommendationer, skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(utgiven av SKL), samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente.  

En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i 
verksamheten. 

Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av 
kommunens verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka 
redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön har utvärderats. 
Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt 
väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning. 
Resultaträkningen utgör ett väsentligt revisionsområde. Fokus har lagts på intäktsredovisning och 
väsentliga kostnadsposter. Vi har genom stickprovskontroll granskat räkenskapsmaterial avseende 
väsentliga resultat- och balanskonton. 
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3.2 Soliditet 

Soliditeten är ett mått på långsiktig finansiell styrka och visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med eget kapital. Soliditeten uppgår till 54,1 % vilket är i nivå med föregående års 
soliditet på 55,4 %. Nyckeltalet visar den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 
resultatutveckling och förändring av tillgångarna.  
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4. Granskning av förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (kap 11). RKR R15 har utifrån detta angivit att förvaltningsberättelsen ska innehålla 
följande huvudrubriker:  

• Översikt över verksamhetens utveckling  
• Den kommunala koncernen  
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Förväntad utveckling 

 
Upplands-Bro kommuns förvaltningsberättelse följer dessa rubriker. Vi bedömer att strukturen 
överlag är god och i enlighet med RKR R15.  

4.1 Översikt över verksamhetens utveckling  

I det inledande avsnittet beskrivs kortfattat kommunens och koncernens utveckling. Avsnittet 
omfattar en redovisning av nyckeltal med uppgifter om de senaste fem åren. Sammanlagt redovisas 
elva nyckeltal för koncernen och 13 för kommunen. Bland nyckeltalen ingår bland annat soliditet, 
självfinansieringsgrad, årets resultat och antal tillsvidareanställda. Väsentliga förändringar från 
tidigare år kommenteras och förklaras i text.  

Vår bedömning – Att presentera en femårsjämförelse i tabellform där aktuellt år jämförs med 
tidigare år är i enlighet med RKR:s rekommendationer. Tidigare år rekommenderades kommunen att 
kommentera väsentliga förändringar i text samt utveckla redovisningen av koncernen med fler 
nyckeltal. Enligt vår bedömning har kommunen hörsammat tidigare lämnade rekommendationer.  

4.2 Den kommunala koncernen  

I detta avsnitt presenteras ett organisationsschema över kommunorganisationen och en tabell över 
kommunens ägarandelar i koncernbolag och kommunalförbund. Inom avsnittet har en kortfattad 
beskrivning av respektive dotterbolag presenterats samt årets resultat. 

Vår bedömning – Vi ser positivt på utvecklingen av avsnittet jämfört mot tidigare avseende att 
beskriva dotterbolagens verksamhet. Det finns dock fortsatta utvecklingsmöjligheter avseende att 
även komplettera stycket kring information om väsentliga händelser och framtida utveckling för 
respektive bolag.  

Enligt 11 kap. 13 § LKBR ska förvaltningsberättelsen även innehålla upplysningar om privata 
utförare enligt 10 kap.7 § kommunallagen (2017:725), om det finns förhållanden som är av 
väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning. Vi 
rekommenderar att kommunen kommenterar huruvida det finns angelägenheter som till väsentlig 
del utförs av privata utförare. Denna rekommendation lämnades även föregående år och kvarstår 
eftersom åtgärder ej vidtagits. 

4.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

I kapitlet viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning redogör kommunen för olika 
faktorer som påverkar eller riskerar att påverka kommunens resultat. Analysen beskriver 
samhällsekonomisk utveckling, befolkningsutveckling och pensionsförpliktelser. Beskrivningen 
omfattar samhällsövergripande trender som till viss del kopplas till volymförändringar lokalt i 
Upplands-Bro. 
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Vår bedömning – Avsnittet är mycket generellt hållet och beskriver förväntad utveckling för 
kommuner i allmänhet. Vissa, mycket generellt hållna, slutsatser dras kring vilka åtgärder som är 
nödvändiga att vidta för att möta kommande utmaningar.  
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5. Granskning av finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

5.1 Resultaträkning 

Kommentarer till nämndernas driftredovisning: 

6 av nämnderna uppvisar ett negativt resultat 2020 jämfört med budget, dock är det några 
nämnder som har väsentliga avvikelser mot budget. Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår 
till 60,6 Mnkr bättre än budget. Likt föregående år förklaras detta av att Kommunstyrelsen har 
fakturerat gatukostnadsersättningar om 43,7 Mnkr, erhållit gator till ett värde om 16,7 Mnkr samt 
försäljning av exploateringsmark om 12,1 Mnkr.  

Vi refererar nedan från nämndernas kommentarer avseende resultatuppföljning. 

Följande negativa budgetavvikelser: 

• Socialnämnden, – 24,7 Mnkr, varav hälften är hänförligt till ekonomiskt bistånd. Underskottet 
beror i huvudsak för ökade kostnader inom externa placeringar samt ensamkommande barn.  

• Äldre- och omsorgsnämnden, -6,2 Mnkr, den negativa avvikelsen är en följd av ökade volymer 
inom vård- och omsorgsboende samt tillkommande kostnader till följd av Covid-19. 

• Bygg- och miljönämnden, -4,4 Mnkr, avvikelsen kopplas till bygglovsverksamheten som haft en 
annan sammansättning av hanterade ärenden vilket påverkat intäkterna negativt och en översyn 
av bygglovstaxan ska ske under 2021. 

 
Följande redovisar de största positiva budgetavvikelserna: 

• Kommunstyrelsen, +76,9 Mnkr, den positiva avvikelsen beror till stor del av intäkter från 
exploateringsverksamheten likt tidigare år.  

• Utbildningsnämnden, +15,5 Mnkr, samtliga verksamheter redovisar överskott vilket bland annat 
förklaras av ett i genomsnitt lägre antal barn i förskolan samt tillkommande statsbidrag om 3,5 
Mnkr. 

 
Vi har granskat intäkter och bidrag analytiskt i förhållande till budget och föregående år. Beslut och 
beräkningar är avstämda mot underlag och vi har tagit stickprov på väsentliga intäktsposter.  

Väsentliga kostnader har granskats analytiskt genom uppföljning mot budget, föregående år samt 
stickprovskontroll mot underlag. Kostnader för reparation och underhåll samt köp av verksamhet 
och entreprenad har granskats. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga avvikelser.  

Manuella bokföringsorder upprättas centralt på uppdrag av verksamheten. Det återfinns ingen 
övergripande konkretiserad kontroll av de manuella bokföringsordrarna då det ej går ut på flöde.  

Vår bedömning – Kommunen bör utvärdera möjligheterna att formalisera kontrollerna samt 
möjligheten att lägga ut de manuella bokföringsordrarna på flöde så att dessa attesteras. Vid 
upprättande av kontrollen rekommenderas kommunen att utvärdera vilka typer av bokningar som 
ska attesteras samt vilka belopp på transaktioner som ska attesteras. 

Det är viktigt att kommunledningen fortsatt gör kontinuerliga kontroller av att åtgärdsplanerna är 
effektiva och efterföljs för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. 
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5.2 Balansräkning 

Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet mot lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  

5.2.1 Immateriella anläggningstillgångar 

Det bokförda värdet uppgår till 7,9 Mnkr och har minskat från 9,6 Mnkr, till följd av att årets 
aktiveringar och investeringar (2,5 Mnkr) understiger årets avskrivningar (-4,1 Mnkr).  

5.2.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar  

Det bokförda värdet har ökat med 351,9 Mnkr och uppgår till 1 582,1 Mnkr (1 230,1 Mnkr). Årets 
investeringar uppgår till 273,5 Mnkr (162,5 Mnkr) inklusive omklassificering från pågående 
investeringar. Anläggningstillgångarna har även påverkats av övergången till RKR2 som medfört en 
justering av IB om 98,0 Mnkr. 

För investeringar totalt var investeringsramen i budgeten var 552,9 Mnkr varav merparten finns 
inom Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden. Av fullmäktige beslutad ram har endast 
nyttjats med 50% (32 %). Vi ser positivt på att nyttjandet inom investeringsramen ökat men 
rekommenderar Kommunen att fortsatt arbeta aktivt med att nyttja tilldelad investeringsram för att 
hantera kunna planera sitt likviditetsbehov.  

Större investeringarna under året: 

• Granhammarsvägen etapp 2, 27,9 Mnkr  
• Bro stationsområde, 14,6 Mnkr 
• Flexibel sporthall, 36,6 Mnkr 
• Husbytorp Tegelhallen, 61,1 Mnkr  

 

5.2.3 Maskiner och inventarier  

Maskiner och inventarier redovisas till ett värde av 84,9 Mnkr (85,9 Mnkr). Årets investeringar 
uppgår till 21,2 Mnkr (19,2 Mnkr) inklusive omklassificering av tillgångar som ökat omslutningen 
med 1,8 Mnkr. Årets avskrivningar uppgår till -23,9 Mnkr (-23,8 Mnkr). 

Vi har granskat aktiveringar, avyttringar, och avskrivningar. Vår bedömning är att 
avskrivningstiderna i stort följer rekommenderade riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning 
och kommunens redovisningsprinciper. Vi har även granskat balans- och rörelsetillhörighet. En 
analys har gjorts av resultatkonton för bokföring av förbrukningsinventarier, granskningen har 
genomförts utan väsentliga anmärkningar. 

5.2.4 Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till ett värde av 36,3 Mnkr (36,9 Mnkr). 

Balansposten består av aktier och andelar i dotter- och intressebolag 19,1 Mnkr (19,1 Mnkr), 
Kommuninvest ekonomisk förening 11,6 Mnkr (8,1 Mnkr). Tidigare förlagslån hos Kommuninvest 
har återlöst och istället ökat medlemsinsatsen med motsvarande belopp (3,5 Mnkr). Utöver detta 
består balansposten av långfristiga fordringar på flertal parter och innehav i bostadsrätter, inga 
väsentliga förändringar mot föregående år.  

5.2.5 Exploateringsfastigheter, varulager 

Kommunen innehar tomtmark till försäljning till ett värde om 22,4 Mnkr (22,4 Mnkr) ingen 
förändring har skett jämfört mot tidigare år.  
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5.2.6 Kortfristiga fordringar 

Kortfristiga fordringar redovisas med 278,8 Mnkr (208,6 Mnkr). Posten består främst av 
kundfordringar, momsfordran, övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader såsom hyra 
för 2020.   

Huvudbokskonton kopplade till kundfordringar har stämts av mot reskontror utan väsentlig 
anmärkning. Vi har även granskat reserveringar av osäkra kundfordringar, det noteras att ingen 
reservering gjorts avseende en kundfaktura som bestridits. Även om Kommunen anser att man rätt i 
sak är det förenligt med god redovisningssed att beakta risken att full ersättning kanske ej erhålles 
för hela fordran och att en reserv därmed bör bokas i enlighet med god redovisningssed.  

Utöver den icke reserverade fordran har inga väsentliga noteringar framkommit inom granskningen.  

5.2.7 Kassa och bank 

Kassa och bank uppgår till 45,9 Mnkr (130,6 Mnkr). Avstämning av likvida medel har skett mot 
kontoutdrag från bank och postgiro samt mot engagemangsbesked. Rutiner för månatliga 
avstämningar avseende likvida medel finns. Granskning har även skett av att årets ränteintäkter 
periodiserats korrekt.  

Det totala kassaflödet är i år -84,6 Mnkr jämfört med föregående år -38,9 Mnkr. Den löpande 
verksamheten och finansieringsverksamheten bidrar med positivt kassaflöde i år medan 
investeringsverksamheten har ökat jämfört mot tidigare år från -200,7 Mnkr till -309,4 Mnkr vilket 
medför ett negativt kassaflöde. 

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.  

5.2.8 Avsättningar 

Pensionsförpliktelser intjänade från och med år 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen, 
medan pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 redovisas som Ansvarsförbindelse. 
Redovisningen sker i enlighet med den kommunala redovisningslagen och Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendationer.  

Skulden per 31 december är framräknad av KPA AB. Särskild löneskatt på 24,26 % är inkluderad i 
beloppet. Avsättningar för pensioner redovisas med 216,5 Mnkr (194,1 Mnkr) och inkluderar 
löneskatt på 42,3 Mnkr (37,9 Mnkr). Vi har stämt av redovisade belopp mot beräkningsbilagor och 
underlag. Granskningen har gjorts utan väsentliga noteringar.   

Aktualiseringsgraden för kommunen uppgår till 97 % (97 %).  

5.2.9 Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder redovisas till ett belopp om 205,9 Mnkr (194,4 Mnkr). 70 Mnkr (20 Mnkr) avser 
skulder till kreditgivare. I övrigt består de långfristiga skulderna för anslutningsavgifter VA 
balanserade över nyttjandetiden på 194,7 Mnkr (162,3 Mnkr) och övriga investeringsbidrag på 8,1 
Mnkr (8,3 Mnkr) och exploateringsbidrag på 2,9 Mnkr (3,7 Mnkr). De förutbetalda bidragen är 
påverkats av den fullständiga övergången till RKR2 Intäkter och medfört att tidigare skuldförda 
bidrag kunnat intäktföras. 

Vi har stämt av skuldposterna mot underlag och engagemangsbesked och granskat att den 
kortfristiga delen hanterats korrekt. Några väsentliga noteringar har inte framkommit i 
granskningen. 

 



69 Revisionsberättelse 2020 - KS 21/0278-7 Revisionsberättelse 2020 : Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Upplands-Bro.pdf

 

 

5.2.10 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder redovisas med ett belopp om 452,6 Mnkr (424,9 Mnkr). Väsentliga poster är 
leverantörsskulder om 124,2 Mnkr (110,4 Mnkr), upplupna löner 65,3 Mnkr (59,9 Mnkr), 
Personalens skatter 40,0 Mnkr (36,3 Mnkr) samt pensionsavgift individuell del 41,5 Mnkr (39,9 
Mnkr). Utöver det är inkluderar posten även upplupna kostnader om 65,4 Mnkr (68,9 Mnkr).   

Ökningen jämfört mot föregående år avser kortfristig del av upptagna lån om 25 Mnkr samt en 
ökning av leverantörsskulder vilket är en följd av de ökade investeringarna,  

Vi har granskat att sociala avgifter och källskatt betalas och redovisas enligt gällande regelverk. 
Semesterlöne- och övertidsskuld är avstämd mot underlag från lönesystemet.  

Granskning har även gjorts av att momsredovisning har betalats i rätt tid med rätt belopp.  

Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierade underlag. Några 
avvikelser har inte noterats.  

5.2.11 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 

Borgensansvar uppgår till 1947,3 Mnkr (1 898,7 Mnkr) och avser främst borgensansvar för 
kommunens bolag och Brandkåren Attunda samt Brf i HSB.  

Ansvarsförbindelser uppgår till 464,5 Mnkr (467,8 Mnkr) och avser ansvar för intjänade 
pensionsförmåner fram till år 1998. Vi bedömer att posterna är korrekt redovisade. Beloppet har 
stämts av mot underlag från KPA utan anmärkning. I beloppen ingår särskild löneskatt på 24,26 % 
som har kontrollräknats utan anmärkning.  

Redovisade ansvarsförbindelser och ställda säkerheter har avstämts mot underlag utan anmärkning.  

Balans- och resultaträkning bedöms ge en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat för 
2020 och ställning per 31 december 2020. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

5.3 Kassaflödesanalys 

Kommunens kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.  

Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

5.4 Tilläggsupplysningar 

5.4.1 Redovisningsprinciper 

Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är i stort detsamma som föregående år. 

Inom årsbokslutet för 2020 har Kommunen börjat tillämpa RKR 2 vid upprättandet av 
årsredovisningen vilket framför allt har påverkar intäktsredovisningen. Detta då erhållna 
investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar ska enligt RKR 2 erhållna bidrag intäktsföras vid 
tidpunkten för erhållandet av bidraget. Detta har medfört en omräkning av 2019 års fastställda 
resultat- och balansräkningen och en ökning av det egna kapitalet om 111,6 Mnkr. 

Vår bedömning – Kommunen har ändrat sina redovisningsprinciper och lämnat tillbörliga 
upplysningar inom årsredovisningen avseende den förändrade redovisningsprincipen. Vilket framgår 
av redovisningsprinciperna samt not 18. Vi har granskat underlagen för justering och tillämpning av 
RKR 2 intäkter utan anmärkning 
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Inom årsbokslutet för 2020 har en rättelse av fel skett avseende att en faktura avseende 
exploateringsintäkter om 11,6 Mnkr redovisats som en ökning av eget kapital. Detta då fakturan 
skulle ha skickats tidigare år men skickades först under innevarande år.  

Vår bedömning – Kommunen har ställt ut en faktura i enlighet med tidigare ingått avtal, vi vill dock 
belysa att då fakturering sker vid ett senare tillfälle kan detta medföra en risk att full ersättning inte 
erhålles även om Kommunen har rätt i sak.  

Inom rapporten avseende årsbokslutet 2019 så var vår bedömning att Kommunen borde utveckla 
sina redovisningsprinciper kopplat till avskrivningstider. Inom årsredovisningen för 2020 har detta 
beaktats och nu framgår det tydligt vilka avskrivningstider som nyttjas för respektive 
anläggningstillgångstyp. 

Vår bedömning – Kommunen har utvecklat stycket avseende avskrivningstider inom 
redovisningsprinciperna och dessa uppfyller kraven inom Lag om kommunal bokföring och 
redovisning.  
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6. Granskning av sammanställd redovisning 

Enligt Kommunallagen åläggs kommunstyrelsen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens ekonomiska 
ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med verksamheter och 
övriga direktiv som uppställts för verksamheten.  

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 
kap 12 och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 16 och utformas enligt god 
redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget 
kapital i de kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens 
egna kapital.  

Den proportionella konsolideringen betyder att de kommunala bolagen som inte är helägda tas med 
till andelen ägda andelar i koncernredovisningen. Transaktioner mellan bolagen och kommunen har 
eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatt hänförts till eget kapital. Interna 
mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och 
balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de ingående bolagen. Till 
sammanställningen finns även noter bifogade till väsentliga poster.  

Den sammanställda redovisning omfattar Upplands-Bro samt de företag där kommunen har ett 
röstetal som överstiger 20 % direkt eller indirekt. De helägda bolagen är Upplands-Bro 
Kommunföretag AB som i sin tur äger Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-
Brohus. Kommunen äger även 51% av aktierna i Österhöjdens Garage AB. Bolagen ska bidra med att 
utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhets ort. 

Koncernens resultat är 103,3 Mnkr (64,2 Mnkr). Balansomslutningen uppgår till 4 257,6 Mnkr 
(3 981,9 Mnkr). Soliditeten för kommunkoncernen uppgår till 29,9% (26,9%)  

AB Upplands-Brohus redovisar ett resultat efter finansiella poster på 30,3 Mnkr (21,5 Mnkr). Det 
förbättrade resultatet är en följd av ökade intäkter. Investeringar i pågående om- och nybyggnation 
uppgår till 15,5 Mnkr (43,5 Mnkr) och 6,0 Mnkr (347,4 Mnkr) har aktiverats vilket medför ett ökat 
avskrivningsunderlag och förklarar de ökade avskrivningskostnaderna inom årets resultat. 

Upplands-Bro kommunfastigheter visar ett resultat efter finansiella poster på 0,4 Mnkr (0,03 Mnkr). 
Hyresintäkterna har ökat med 0,5 Mnkr vilket är en följd av årets hyreshöjning. Investeringar i 
pågående om- och nybyggnation uppgår till 72,0 Mnkr (63,2 Mnkr). 

Österhöjdens Garage AB har nästintill 100% uthyrningsgrad och en välfylld väntelista.  

Kassaflödet för koncernen avseende år 2020 är negativt med -80,2 Mnkr. Det negativa kassaflödet 
är hänförligt till investeringsverksamheten.  

Vi har granskat den upprättade sammanställda redovisningen och vi har inte noterat några 
väsentliga fel.  

Den sammanställda redovisningen har upprättats på ett tillfredsställande sätt. Vi har inte noterat 
några väsentliga felaktigheter. Den bedöms ge en rättvisande bild över resultat och ekonomisk 
ställning för Upplands-Bro kommunkoncern för 2020. 
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Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att årsredovisning 2020 godkänns.  
 

2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2021 enligt 
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 
 

3. Att 30 mnkr avsätts till sociala investeringsfonden 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Att kommundirektören får i uppdrag att revidera riktlinjer för den sociala 
investeringsfonden med fokus på social hållbarhet 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med 
anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. Årsredovisningen 
omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning 
och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalbokslut samt nämndernas 
fullständiga verksamhetsberättelser och uppföljningsrapporter för Intern styrning 
och kontroll finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har 
upprättats med iakttagande av god redovisningssed.  
 
Kommunen redovisar ett helårsresultat på 93,1 mnkr, varav försäljning inom 
exploateringsverksamheten uppgår till 80,7 mnkr. 30 mnkr avsätts till den sociala 
investeringsfonden, vilket gör att 47,7 mnkr finns reserverade i fonden inför 2021. 
Inga medel avsätts till resultatutjämningsreserven, som uppgår till 107 088 tkr. 
 
Årets balanskravresultat är 84 424 tkr. Balanskravsresultatet innebär att 
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. I 
förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för 
god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas 
måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, samtliga 
nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 
 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-19  
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2021-03-19 KS 21/0011 

 
 

Ärendet 
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med 
anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. Årsredovisningen 
omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning 
och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalbokslut samt nämndernas 
fullständiga verksamhetsberättelser och uppföljningsrapporter för Intern styrning 
och kontroll finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har 
upprättats med iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 93,1 mnkr (53 mnkr, 2019). 

I resultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 71 mnkr. I kommunstyrelsen 
finns jämförelsestörande intäkter avseende exploateringsintäkter med sammanlagt 
80,7 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 60,6 
mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort visar nämnderna en negativ 
avvikelse mot budget med 9,4 mnkr.  

Den kommungemensamma verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget 
med 6,1 mnkr. I denna verksamhet finns en budget med 11,6 mnkr för oförutsedda 
kostnader. Redovisning av semesterlöneskulder sker automatiskt från 
personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste 
bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 3,4 mnkr. Pensionskostnader som 
inte täcks med PO-pålägg visar negativ avvikelse med 2,2 mnkr. 

Kommunen har högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 19,1 mnkr, 
Finansnettot visar 1,7 mnkr bättre än budget. 30 mnkr avsätts till den sociala 
investeringsfonden, vilket gör att 47,7 mnkr finns reserverade i fonden inför 2021. 
Inga medel avsätts till resultatutjämningsreserven, som uppgår till 107 088 tkr.  

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för 
god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas 
måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, samtliga 
nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda. 

Barnperspektiv 
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.   

 
 

 

 
Ida Texell  
Kommundirektör Anders Nilfjord 
 Ekonomichef 
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1 Inledning 

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I januari 2019 tog vi i styrande Alliansen (M, L, KD och C) över också styrandet av alla 
nämnder i kommunen – Utbildningsnämnd, Socialnämnd osv. 
På riksplan bildades slutligen, efter den turbulenta hösten, en regering genom den så 
kallade ”januariöverenskommelsen”. 
Även om det på riksplan varit turbulent har vi i Upplands-Bro tagit tag i och arbetat 
både aktivt och framåtskridande med våra utmaningar. 
Vi visste när vi gick in i 2020 att vi som kommun, liksom alla andra kommuner i 
Sverige, hade utmaningar i form av fortsatt och trolig fördjupad lågkonjunktur, efter en 
av de längsta högkonjunkturerna i modern tid, och en demografi under kommande åren 
med allt fler som inte är i arbetsför ålder. Den demografiska utmaningen har under ett 
flertal år flaggats som en de största utmaning offentlig sektor har ställts inför. Det vi 
inte visste när vi gick in i 2020 var att 2020 skulle präglas av ett virus som skulle skapa 
en pandemi som i mångt och mycket lamslog hela världen. 
Arbetet med en kommunal ekonomi i balans inför de kända utmaningarna, 
lågkonjunktur och demografi, var i fortsatt fokus när vi gick in i 2020. Effektiviseringar, 
att vi som kommun ska leverera samma eller högre kvalitet i våra verksamheter och vår 
service med lägre eller bibehållna ekonomiska förutsättningar, var bärande under 2019 
och likaså in i 2020 och kommer att vara så även åren framöver. 
Coronaviruset och pandemin som fortfarande pågår, kom att påverka oss alla på många 
sätt. Alltför många har gått bort i förtid, många har förlorat sina jobb, många företag har 
gått i konkurs, många fler företag kämpar för att överleva. För många som fortsatt haft 
ett arbete har hemmet blivit det nya kontoret. Distansarbete har blivit ett normaltillstånd 
senaste året. Så även för delar av oss i kommunen. 
Politiken tog tidigt i pandemin ett blocköverskridande ansvar för att möjliggöra möten 
och annat politiskt arbete på distans, och har genom veckovisa möten i ks-au följt och 
fört dialog runt arbetet med pandemins påverkan i vår kommun och våra verksamheter. 
Året har i mycket var händelsestyrt. 
I våra verksamheter har de som haft möjlighet att jobba på distans gjort så. Våra 
kärnverksamheter har dock inte haft möjlighet att jobba på distans. Gymnasie och 
vuxenutbildning har haft verksamhet igång både på distans och på plats. Förskolor, 
grundskolor, hemtjänst och äldreboenden har haft verksamhet på plats. Med 
restriktioner och rikstäckande, men med verksamhet som vanligt. Våra medarbetare har 
under hela året visat på ett engagemang och en förmåga som saknar motstycke. 
Makalöst – tack! 
Tack vare vår tidiga, robusta och långsiktiga planering av arbetet under pandemin har vi 
klarat av att ställa om våra verksamheter och vår service i takt med de händelser som 
styrt och påverkat oss under året. 
Ett fortsatt genomgående tema och fokusområde under 2020 har varit social hållbarhet, 
på både kort och lång sikt. Trygghetsfrågorna har även 2020 tagit både tid och stora 
resurser i anspråk – något som är en självklarhet för oss i den styrande Alliansen. Vi tar 
både faktisk och upplevd otrygghet på största allvar. 
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De många satsningar som beslutades om under 2019 har rullat på under 2020, så även 
det som redan var igång sedan tidigare år. T ex: 

• Arbetet med strategin för ett socialt hållbart Bro, med ett antal handlingsplaner. 

• Arbetet i BID – Bro Utveckling – som är ett samarbete mellan offentliga aktörer, 
fastighetsbolag, lokal handel och andra för att stärka och utveckla centrala Bro. 

• Trygghetsvandringar med efterföljande åtgärdande av otrygga platser – röjning 
av sly mm 

• Trygghetscentret i Brohuset har blivit den samlade punkt och nav för 
trygghetsarbetet vi eftersträvade, där de många olika aktörer som arbetar med 
trygghet kan träffas och dit boende och verksamma i kommunen kan vända sig 
med frågor, funderingar och tips runt trygghetsfrågor och händelser. 

• Kameraövervakning på vissa platser i centrala Bro. 

• Sommaraktiviteter för barn och unga i Bro hela sommaren. 

• Projektet ”Hållbar skola” på Upplands-Brogymnasiet (UBG). 

• Jobbron för ungdomar som slutar gymnasiet i förtid eller som gått ut gymnasiet. 
En hjälp att komma från studier till arbete. 

Under 2020 har också: 

• Fritidsfältare kommit till, och blivit en viktig del av trygghetsarbetet. 

• En av fritidsgårdarna i Bro, för de äldre ungdomarna, har fått nya och lämpligare 
lokaler. 

• Projektet Omdaning Bro har inletts. En projektledare har knutits till projektet 
med ett tydligt politiskt mandat att leda Omdaning Bro. Övergripande i 
omdaningen är att skapa ett socialt hållbart Bro. Ett tryggt Bro med en ny 
placering av Broskolan, utanför centrum, med möjlighet att skapa en 
integrerande skola och med fler vuxna i Bros centrala delar. Fler arbetsplatser 
och boende som kommer att efterfråga kvalitativ närservice. Omdaningen är 
omfattande och nödvändig. Bro ska vara utan utsatta områden. 

• Ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och polisen tecknats med början 
1/1-2020. 

Även 2020 har präglats av ett fortsatt omfattande förändringsarbete i hur kommunen ska 
växa. De många höghusområden som låg på ritborden när vi i Alliansen tog över styret 
hösten 2018 har tvingats in i ett helt annat tänkande vad gäller utformning av 
bostadsområden. Nu gäller betydligt lägre täthetsgrad, betydligt lägre byggnader, många 
fler småhus och en blandning av upplåtelseformer. De många planerna på 
hyreshöghusområden är skrotade av Alliansen under 2019. För oss är det viktigt att ha 
en hållbar tillväxt som över tid inte ska vara högre än 2% per år.. 
Under 2020 var första året för vår förändrade budgetprocess, där avsikten var att ta en 
rambudget före sommaren, för att ge våra många fantastiska medarbetare tid att planera 
hur verksamheten ska drivas under kommande budgetår. Så blev det inte. Även här 
påverkade pandemin vår möjlighet att ta budgeten före sommaren. Den stora osäkerhet 
som fanns runt pandemin och vilken påverkan den skulle ha på våra ekonomiska 
förutsättningar på kort och lång sikt gjorde att vi flyttade budgetbeslutet till slutet av 
året. 
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Som fond för vårt dagliga arbete och våra långa mål i kommunen ligger ett 
hållbarhetstänkande. Upplands-Bro ska växa hållbart. Ekonomisk, social och 
klimatmässig hållbarhet är grundförutsättningar i ett växande Upplands-Bro för oss i 
styrande Alliansen. 
De många utmaningar 2020 bjudit på i form av pandemi, otrygghet, kraftigt minskade 
ekonomiska förutsättningar nu och åren framöver, fortsatt total omsvängning av alla 
detaljplaner och mycket annat har även 2020 tagits emot av alla medarbetare på ett 
imponerande sätt. Vilket också syns i årsredovisningen. Utan er är inget möjligt. Tack! 
 
Fredrik Kjos 
Kommunstyrelsens ordförande 
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1.2 Så användes skattepengarna för året 

Hundra kronor i skatt till kommunen fördelades så här: 

 

Så här fick kommunen sina pengar: 
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2.2 Den kommunala koncernen 

2.2.1 Organisationsöversikt 

  

 
Fotnot: Väsentliga privata aktörer 
Privata utförare från vilka kommunen gjort störst inköp, med belopp om minst 20 

miljoner kronor totalt under året. 
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Ägarandelar i koncernbolag och kommunalförbund 

Bolag Ägarandel  

Upplands-Bro Kommunföretag AB 
(Moderbolag) 100 %  

AB Upplands-Brohus (Dotterbolag) 100 %  

Upplands-Bro Kommunfastigheter 
(Dotterbolag) 100 %  

Österhöjdens Garage 51 %  

Brandkåren Attunda 10,6 %  

Käppalaförbundet 5,5 %  

Norrvatten 3,8 %  

Kommuninvest 0,4 %  

 

Bolag 

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår kommunen, det helägda kommunkoncernen samt det delägda bolaget 
Österhöjdens garage AB. Den helägda kommunkoncernen bildades i december 2005 
består av moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda 
dotterbolagen Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. 
En aktiv styrning sker genom att Kommunfullmäktige fastställt bolagsordningar, policy 
för bolagen, grundläggande och årliga ägardirektiv samt instruktion för rollfördelning 
mellan kommunen och Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag. 
Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter i bolagen. 
Väsentliga händelser för bolagen under året beskrivs under avsnitt 2.4 Händelser av 
väsentlig betydelse. 

Upplands-Bro Kommunföretag AB 

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag med ändamål att äga och förvalta 
Upplands-Bro kommun, aktier i Upplands-Bro kommuns bolag och initiera och driva 
särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet. 
Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisar ett negativt resultat om -268 tkr för året. 

AB Upplands-Brohus 

AB Upplands-Brohus ingår i koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB, som ägs 
till 100 procent av Upplands-Bro kommun. Upplands-Brohus säljer tjänster i form av 
teknisk och administrativ förvaltning till systerbolaget. 
Bolaget styrs av en styrelse vald av kommunfullmäktige i Uppland-Bro kommun och 
speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen. Styrelsens ledamöter och 
suppleanter väljs på ett år i taget. 
AB Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 135 (2 135) lägenheter varav 145 (145) är 
lägenheter i särskilda boenden. Bostadsarean uppgår till 138 588 m² (138 576 m² ) varav 
4 993 m² (4 981 m²) avser särskilda boenden. Lokalarean uppgår till 24 757 m² (24 737 
m2), varav 6 116 m² (6 116 m²) avser lokalyta i äldreboenden och gruppboenden. 
Samtliga fastigheter är belägna i Bro och Kungsängen, Upplands-Bro kommun. 
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Områdeskontor finns i Bro och Kungsängen. Den centrala administrationen är förlagd 
till Kungsängen. 
AB Upplands-Brohus redovisar ett positivt resultat om 23,7 mnkr för året. 

Upplands-Bro kommunfastigheter 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ingår i en koncernen Upplands-Bro 
Kommunföretag AB, som ägs till 100 procent av Upplands-Bro kommun. Upplands-
Bro Kommunfastigheter köper teknisk och administrativ förvaltning av AB Upplands-
Brohus. Bolaget har ingen egen personal anställd. Den administrativa förvaltningen sker 
från Upplands-Brohus huvudkontor i Kungsängen. 
Fastighetsbeståndet utgörs av kommunala verksamhetslokaler fördelade på skolor 
70 308 m² (68 665 m²), förskolor 16 004 m² (16 497 m²) och övrigt 16 024 m² (16 024 
m²). I beståndet finns även skolor och förskolor som hyrs ut till privata aktörer, 1 467 
m² (824 m²) samt kommersiella lokaler om 665 m² (665 m²). Totalt uppgår beståndet till 
104 468 m² (102 675 m²). Bolaget utför, på uppdrag av kommunen, drift- och underhåll 
av andra kommunala fastigheter. 
Upplands-Bro kommunfastigheter redovisar ett negativt resultat som uppgår till  -1,6 
mnkr för året. 

Österhöjdens garage 

Österhöjdens Garage AB ägs till 51 % av Upplands-Bro kommun och till 49 % av 
Bostadsrättsföreningen Källarbranden. Österhöjdens Garage bedriver uthyrning av 189 
garageplatser och 7 st förrådsutrymmen i fastigheten Kungsängens kyrkby 2:300. 
Bolaget har ingen egen personal och köper därför teknisk och administrativ förvaltning 
från HSB Stockholm. Bolaget har sitt säte i Kungsängen. 
Österhöjden garage redovisar ett positivt resultat om 220 tkr. 

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.3.1 Pensionsförpliktelser 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar 
kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena uppgår till 722,4 mnkr (701,7 
mnkr) inklusive löneskatt. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 
kostnadsförs i anslutning till intjänandet. Den del som betalas ut som individuell del 
(PV-valet) kostnadsförs också vid intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. 
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I bokslutet uppgick 
skulden till 464,5 mnkr (467,8 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inga särskilda 
placerade medel för pensioner i te.x pensionsförsäkringar utan allt återlånas och 
används till investeringar i verksamheten. 
Bolagen som ingår i kommunkoncernen har bara avgiftsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och 
bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts. 
Kommunens totala pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår till 100,6 
mnkr (100,1 mnkr) 
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2.3.3 Samhällsekonomisk utveckling 

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den 
fortsatta återhämtningen har dock dämpas av att smittspridningen under den senaste 
dryga månaden snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta 
medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att 
vaccinering mot Covid-19 påbörjats i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt 
konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022. 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den 
svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga 
resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när 
återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som några år av BNP-tillväxt klart högre än 
den trendmässiga (2022–2023); detta beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen, 
liksom det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens 
återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring nio procent de 
kommande två åren. 

2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Under 2020 har flera stora investeringar i infrastruktur, utbildning och fritid färdigställts 
och påbörjats. Den nya sporthallen i Kungsängen invigdes under hösten. Projektet 
kommer att avslutas i början av 2021 då en del interiöra arbeten pågår och har under 
2020 kostat 36,0 Mnkr. Hallen är flexibel och kan nyttjas för olika sporter och 
evenemang. Sporthallen bidrar till att tillgodose föreningarnas behov av hallar och är en 
stor satsning på i första hand barn och ungdomar. 
Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro stationsområde har förvärvats för 14,6 Mnkr i 
syfte att ge kommunen rådighet över marken i samband med utveckling av 
stationsområdet. En förstudie har påbörjats för att belysa behov av ytor för utveckling 
av bland annat kollektivtrafik och infartsparkering. 
Byggnation av huvudgatan genom Tegelhagen, från Rösaringsvägen ner till Tegelbruket 
pågår. Det omfattar VA-ledningar, torgytor, dagvattenlösningar, parkeringar och 
busshållplatser. Etapp 1 blir klar under kvartal 1, 2021 och etapp 2-3 förväntas klara 
årsskiftet 2023/2024. Under året har projektet haft kostnader på 62,2 Mnkr som 
påverkat kommunens likviditet negativt. Intäkterna för projektet fakturerades vid 
årsskiftet och kommer kommunen tillhanda under 2021. 
Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet 
startade våren 2020. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels 
och logistikområde. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år och har under 2020 haft 
kostnader på cirka 28 Mnkr. 
Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats under 
2020, på grund av beslutet, att kommunen måste söka vattendom för kulvertering av del 
av Sätrabäcken. Tillståndsprocessen beräknas ta 12–18 månader. Alternativa lösningar 
för att kunna starta byggnationen i delar av detaljplaneområdet som ej berörs av 
vattenverksamheten pågår. Preliminär byggstart förväntas under våren 2021. 
I och med att Upplands-Bro växer behövs fler elevplatser. Till höstterminen stod nya 
klassrum färdiga för fler elever på Ekhammarskolan, Råbyskolan och Lillsjöskolan. 
Ringblommans förskola färdigställdes i december månad för 120 barn och har under 
2020 kostat 40,0 Mnkr. Det är en mycket estetiskt modern förskola i två plan som växer 
fram på sluttningen i det nya bostadsområdet kring Ringvägen i Kungsängen. 
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En ny entreprenör fick uppdraget att samla in kommunens mat och restavfall. Denna 
upphandling genomfördes tillsammans med Sigtuna, Knivsta och Håbo, vilket gör 
uppdraget till en väldigt stor entreprenad. Införandet av fyrfack har inneburit en del 
extra kostnader, detta är kostnader som planerats in tidigare och därför har dessa extra 
kostnader kunnat täckas i den ordinarie budgeten. Tillsammans med 
samarbetskommunerna så utvecklade varje kommun en app. som hjälper medborgarna 
att källsortera på rätt sätt. Ett bra verktyg för avdelningen att nå ut med viktig 
information snabbt och effektivt. 
Kommunen befinner sig i en tvist med ett fastighetsbolag rörande tolkningen av ett 
optionsavtal. Kommunen anser inte att optionsavtalet är giltigt. Fastighetsbolaget är av 
en annan uppfattning och har därför tagit frågan vidare till tingsrätten. 

2.4.1 Covid-19 

Året har präglats av pandemin och dess påverkan på kommunstyrelsen verksamheter på 
flera olika sätt. Events har ställts in, verksamheterna har anpassats och nya arbetssätt har 
arbetats fram. 
En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl internt som externt. En 
tjänst för videomöten mellan brukare och anhöriga på äldreboenden har tagits fram. 
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens IT-
plattform och därmed utvecklingen av densamma. 
Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt 
reglemente för nämnderna, fullmäktige och styrelser. Dessa beslut möjliggör 
distansdeltagande i kommunens samtliga instanser. Sedan maj månad har 
sammanträden genomförts med deltagare på distans med gott resultat, vilket säkrar 
fortsatt framdrift för kommunens verksamheter och utveckling. Det har lagts stort fokus 
på att finna nya arbetssätt och i dialog med kontor och förtroendevalda har resultaten 
varit givande och kommunens beslutskapacitet kan bibehållas över tid. Under hösten 
2020 genomfördes nästan alla politiska instanser med deltagare på distans. Några 
undantag gäller insatser med mycket sekretessärenden. 
Undervisningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen har drabbats hårt av 
pandemin. Under året har man tvingats att genomföra omfattande delar av 
undervisningen på distans. Detta har tyvärr drabbat undervisningen på olika sätt. 
Resultaten på vuxenutbildningen är sämre än på många år. Det är särskilt tydligt när det 
gäller SFI. Även Upplands-Bro gymnasiet signalerar att det uppstått en utbildningsskuld 
som måste hanteras. Verksamheten har dock lyckats minska trängseln och 
smittspridningen har varit liten. 
Det minskade antal klientmöten samt inställda verksamheter inom socialkontoret 
påverkade möjlighet till delaktighet och inkludering. För målgrupper som riskerar 
isolering har pandemin haft särskilt stor påverkan. Stängning av Daglig verksamhet och 
sysselsättning i mars år 2020 har påverkat deltagares innehåll i sin vardag även om 
verksamheten har kunnat erbjuda alternativa aktiviteter. 
Spridningen av pandemin drabbade samtliga särskilda boenden för äldre i varierande 
omfattning under året. Verksamheternas fokus skiftade från att öka livskvalitet till att 
rädda liv och vårda svårt sjuka individer. Satsningar på det nära ledarskapet, som visat 
sig avgörande under pandemin, har genomförts i samtliga verksamheter i kommunens 
regi. Under perioder hade chefer inom äldreomsorgen stöd av chefer från andra delar av 
kontoret samt från andra kontor, som exempelvis gav visst administrativt stöd. Personal 
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omfördelades till de verksamheter som hade störst behov. 
Inom samtliga vård- och omsorgsboenden infördes under året besöksförbud som senare 
övergick i avrådan till besök. Rutiner för besök togs fram och infördes i samverkan med 
andra kommuner och berörda myndigheter. För att motverka känslan av ensamhet och 
isolering hos de äldre och för att möjliggöra säkra möten infördes under året även 
möjligheten att boka videosamtal. 
  

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Beskrivning av centrala styrdokument 

I kommunallagen (2017:725) framkommer att en kommun ska ha en budget, en 
arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna, 
vilket Upplands-Bro kommun antagit och samlat i författningssamlingen på kommunens 
externa hemsida. Utöver dessa dokument reglerar inte kommunallagen vilka 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. På den externa webben 
finns även sådana övergripande styrdokument som inte ingår i den kommunala 
författningssamlingen men som ändå är mycket principiella styrdokument för 
kommunen och det arbete som bedrivs i kommunen och därför intressant för 
kommunmedlemmar att känna till och ta del av. Bland övriga styrdokument finns 
exempelvis policys, planer och strategier. Alla dokument finns samlade under 
författningssamlingen på kommunens webbplats. 
Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som en 
kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som lagstiftningen 
ställer krav på att en kommun upprättar. Upplands-Bro kommun har antagit en mängd 
styrdokument av olika slag som syftar till att på ett eller annat sätt uppnå kommunens 
mål och vision. De dokument som beslutas i kommunfullmäktige kan sägas ha en 
särskild principiell karaktär och har därmed bedömts beröra fler och vara av mer 
allmänt intresse. Dokument som beslutas i nämnder reglerar ofta mer nämndspecifika 
områden och berör därmed inte alltid en lika stor massa. 
Utöver författningssamlingen och övriga styrdokument som finns publicerade på den 
externa webben finns många styrdokument som är av intern karaktär, det vill säga, 
sådana dokument som styr hur det interna arbetet på de olika kontoren i kommunen ska 
gå till. Det pågår ett arbete med att samla dessa interna styrdokument på en särskild sida 
på den interna webben så att det ska bli lätt att snabbt hitta alla interna styrdokument 
som finns. Arbetet är i inledningsskedet och därför finns ännu inte så många dokument 
samlade. I dagsläget finns dessa interna styrdokument på olika sidor på den interna 
webben och det är därför svårt att få en överblick av exakt vilka gällande interna 
styrdokument som finns idag. 

Processer för fastställande av mål, budgetering och uppföljning 

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en ny budgetprocess. Den nya processen 
innebär att övergripande mål och budget beslutas i juni för nästkommande år. Detta 
skapar bättre förutsättningar för nämnderna att anpassa sig till de nya förutsättningarna 
innan det nya året börjar. Med ett mer ansträngt ekonomiskt läge blir det än viktigare 
med framförhållning. Budgetbeslutet i juni sätter ramar och inriktning för nämnderna. 
Varje nämnd beslutar sedan om en verksamhetsplan med nämndmål och ekonomiska 
ramar för nämndens verksamheter under hösten. Denna process blev framskjuten under 
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2020 för budgetprocessen 2021 i och med den rådande osäkerhet som pandemin 
medförde. Förhoppningen är att kunna följa den nya beslutade budgetprocessen för 
2022, under 2021. 
Uppföljning av nämnderna under året sker genom tertialrapporter per sista april och 
sista augusti samt genom verksamhetsberättelse per sista december. Uppföljningen 
under året avser både måluppfyllelse och ekonomi. 

Processer och struktur för intern styrning och kontroll 

Samtliga nämnder och bolag i kommunen ska för varje verksamhetsår upprätta en plan 
för intern styrning och kontroll. Att upprätta den består av tre steg, som genomförs i 
kommunens planerings- och uppföljningsverktyg. 

• Upprätta en bruttolista av identifierade risker 
• Genomföra en risk- och väsentlighetsanalys 
• Planera kontrollmoment och/eller åtgärder, till de risker som valts att prioriterats 

i risk- och väsentlighetsanalysen. 
Första steget är att identifiera och dokumentera risker i verksamheten, vilket skapar en 
bruttolista av risker. Efter detta genomförs en risk- och väsentlighetsanalys av riskerna 
som identifierats och det bedöms vilka risker som ska vara prioriterade risker och tas 
med i kommande års internkontrollplan. 
I riskanalysen bedöms vilken sannolikhet det är att risken inträffar och vilken 
konsekvens det skulle innebära om den inträffar. Dessa värden multipliceras och 
genererar ett riskvärde och placerar automatiskt in risken i en riskmatris. Med stöd av 
riskanalysen och de riskvärden som genererats bestäms sedan huruvida risken ska vara 
en prioriterad risk som tas med i den interna kontrollplanen för kommande år eller inte. 
Till de risker som valts att prioriteras och tas med i den interna kontrollplanen i 
föregående steg av planeringsarbetet planeras kontrollmoment och/eller åtgärder. Ett 
kontrollmoment är en kontroll som återkommer med en viss vald frekvens. Med 
kontrollmomentet kontrolleras ifall ett visst moment, inom en process där man 
identifierat en risk, har någon avvikelse. Medan en åtgärd är en engångsinsats som 
planeras för att genomföra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella 
risken. Exempelvis genom att upprätta en ny rutin eller att genomföra en 
utbildningsinsats. En uppföljningsrapport för planerade kontrollmoment och åtgärder tas 
upp för beslut i respektive nämnd och styrelse. 

2.5.1 Målredovisning 

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande 
mål. De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande 
målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka 
hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla 
kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att 
omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov 
som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta. 
Nedan följer en sammanställning kring respektive övergripande mål. 
För fullständiga kommentarer till var och ett av nämndmålen hänvisas till respektive 
nämnds verksamhetsberättelse för år 2020. 
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Övergripande mål 

Stärka demokratin 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och 
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra 
inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. 
Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.  
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge 
kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd 
samhällsutveckling. Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och 
effektivitet. Upplands-Bros verksamheter ska planeras med grund i människors behov 
och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att 
motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. 
2020 blir barnkonventionen lag. 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. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i 
styrande dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya 
lagen behöver förankras i organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa 
att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar 
samt 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.” 

 
 
Utvecklingen av kommunikationen sker med invånaren i fokus. Det görs genom 
strategisk kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande 
gemensam kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen. 
Det är lätt att komma i kontakt med kommunen via Kontaktcenter både i Bro och i 
Kungsängen och med stöd av självservice på hemsidan kan man utföra en mängd 
ärenden under dygnets alla timmar. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Upplands-Bros varumärke utvecklas genom strategisk kommun kation 
Kommunstyrelsen 

 Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 
Bygg- och mi jönämnden 

 Utökad dialog 
Tekniska nämnden 
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Meningsfullt åldrande 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet och känslan 
av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.” 
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.  
Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. 
Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Inom Upplands-Bro har 
finns fyra grunder för ett aktivt, hälsosamt och gott åldrande, dessa fyra grunder är 
social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

 
 
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. Utöver 
aktiviteter spelar andra förebyggande insatser stor roll. Trygg förstärkt hemgång ger 
möjlighet till rehabiliterande insatser för att öka tryggheten. Trygg förstärkt hemgång 
mäter nöjdhet hos sina brukare och visar för året goda resultat både avseende trygghet 
och delaktighet i den omsorg som erbjuds, målvärdet på 90 procent upplevd nöjdhet nås 
och passeras med resultatet 92 procent. 
Under 2020 arbetade kommunens verksamheter aktivt med värdighetsgarantierna och 
vad det innebär att efterleva dem. De värdighetsgarantier som Äldre- och 
omsorgsnämnden beskriver innehåller viktiga begrepp såsom trygghet, integritet, 
delaktighet och en meningsfull tillvaro, som verksamheterna ska leva upp till. 
Under året har möjligheterna till aktiviteter och social samvaro minskat i 
verksamheterna och alternativa lösningar har skapats för att bibehålla trygghet och hälsa 
hos de äldre i kommunen. Några exempel är digitala möten, träningsfilmer videosamtal 
och utomhusgymnastik. Dagverksamheten har erbjudit aktiviteter i mindre grupp har 
även anordnat promenader för de som inte haft möjlighet att komma till verksamheten. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder förebyggande aktiviteter för ett 
meningsfullt och hälsosamt åldrande för alla 

Äldre- och omsorgsnämnden 

 Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder attraktiva livsmiljöer för seniorer 
Äldre- och omsorgsnämnden 

Lustfyllt lärande 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro skapas lust till 
lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”  
Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar 
kraftig vilket leder till ökade behov inom förskola, grundskola och gymnasieskola. 
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både 
kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara 
uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan 
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har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i 
undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå 
från varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. 
Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020. 

 
 
Andelen med behörighet till nationellt program minskade och kommer att behöva vara 
ett fortsatt prioriterat område. Det genomsnittliga meritvärdet har en ganska kraftig 
sänkning, likaså andelen med betyg i samtliga ämnen. Inga Nationella prov 
genomfördes under våren 2020. 
Resultaten för ökad trygghet, ordning och studiero i grundskolan ligger kvar på samma 
nivåer som tidigare en bit ifrån de uppsatta målvärdena. Vad det gäller andel elever som 
upplever studiero går det dock att se en tydlig förbättring. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Kunskapslyft 
Utbildningsnämnden 

 Ökad trygghet, ordning och studiero 
Utbildningsnämnden 

Hållbar hälsa och liv 

Beskrivning 

För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och 
psykiskt och känner trygghet i vardagen.” 
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 innan 2025. 
Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och 
jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar 
kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares 
hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen 
fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i 
vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller 
socioekonomisk situation.  
Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare 
arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta 
utanförskapet i utsatta miljöer. 

 
 
Ett viktigt arbete är att konkretisera och följa upp samverkansöverenskommelsens 
åtgärdsplan kommun/polis genom återkommande möten med kommunpolis, dialog med 
berörda kontor, samt rapportering till Trygghetsutskottet. Uppföljningsrapport har 
lämnats för delår och helår. Samarbete sker också med lokalpolisen för att ta fram ett 
gemensamt medborgarlöfte. Covid-19-pandemin har dock medfört att de 
medborgardialoger som hittills skulle hållits under 2020 har fått skjutas upp, och ett 
medborgarlöfte kommer att arbetas fram under 2021. 
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Kommuninvånare engageras i det trygghetsskapande arbetet bland annat genom 
grannsamverkan och grannstödsbil, föreningsdriven (kommunfinansierad) nattvandring 
och av kommunen samordnade trygghetsvandringar som genomförts i varje kommundel 
under 2020. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Stärka samhällets samlade förmåga för ett hål bart och tryggt Upplands-
Bro 

Kommunstyrelsen 

 Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa 
Bygg- och mi jönämnden 

 Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Stärka den enskildes förmåga till självständighet genom självförsörjning. 
Öka möjligheterna till självförsörjning genom arbete, studier och integration. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Alla känner sig trygga i nämndens verksamheter. 
Kultur- och fritidsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla människor, oavsett ålder, 
kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
ställning blir inkluderade i Upplands- Bros kultur och fritidsliv. 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden arbetar med att kommunens invånare ska ha ett tryggt 
och självständigt liv 

Socialnämnden 

 Socialnämndens integrationsarbete är en förutsättning för ett hål bart 
samhälle 

Socialnämnden 

 Hållbar mi jö 
Tekniska nämnden 

Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 

För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer med 2 % 
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”   
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 ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa 
tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala 
sammanhang.  
Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel 
som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för 
rekreation.  
Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken 
samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda 
pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera 
sig är avgörande för kommunens utveckling. 

 
 
Under året har flera insatser påbörjats och genomförts för ett hållbart samhällsbyggande. 
I samband med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (Bro och Kungsängen) har 
utredningar tagits fram som belyser de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekterna på en övergripande nivå. Bland annat finns Kulturmiljöutredningarna för Bro 
och Kungsängens tätorter, PM Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun, PM Planera 
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för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun. Översiktsplanerna zoomar in på 
tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger förslag på hur väg-, gång- och 
cykelnätet ska utvecklas, vart det går att förtäta med bostäder, och hur det går att rusta 
kommunen för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. 
De belyser hur Bro och Kungsängens centrum kan utvecklas till trygga och levande 
platser, och hur kommunen göras roligare och enklare att orientera sig i för barn. Det 
finns också en Hållbarhetskonsekvensanalys av de fördjupade översiktsplanerna som 
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet att utvidga 
miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och 
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 
  
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar 
samhällsbyggandet i Upplands-Bro 

Kommunstyrelsen 

 Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom digitalisering 
Kommunstyrelsen 

 Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal 
Kommunstyrelsen 

 Upplands-Bros hål bara styr- och ledningssystem präglas av ett 
strategiskt och långsiktigt fokus 

Kommunstyrelsen 

 Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom samverkan och 
samarbete 

Kommunstyrelsen 

 Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är 
trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Bygg- och mi jönämnden 

 Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till 
likställighet och kvalitet 

Bygg- och mi jönämnden 

 Trygg miljö 
Tekniska nämnden 

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. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att 
inrätta olika valfrihetssystem för olika typer av tjänster. 
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar 
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional 
näringslivsutveckling. 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. 
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I syfte att ge enskilda en möjlighet till inflytande över beslut, tillvarata den enskildes 
bedömning av en insats effekt och för att säkerställa aktiv delaktighet från de 
målgrupper som socialnämnden har ansvar för, används en rad olika bedömnings- och 
utredningsverktyg. Dessa är utformade för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och 
de kvalitetskrav som socialtjänsten har att efterleva. Delaktighetskravet har kommit att 
bli en allt viktigare del i socialt arbete vilket avspeglar sig i användandet av 
evidensbaserade bedömningsverktyg. Genom att säkerställa ett strukturerat användande 
av dessa verktyg samt att mäta, jämföra och analysera olika resultat utgör dem gott 
underlag för förbättringar för den enskilde. 
Utförandet av hemtjänstinsatser ska så långt som möjligt utformas i dialog med den 
äldre för att säkerställa den enskildes inflytande över hur och när olika insatser ska 
genomföras. Under året genomfördes en genomlysning av hur ärenden hanteras från 
biståndsbeslut till genomförande, där såväl systemtekniska som praktiska hinder 
avhjälps till förmån för flexibilitet gentemot biståndstagare. Målet är ett mer effektivt 
nyttjande av resurser som tillgodoser den enskildes önskemål. 
I takt med att valfrihetssystemet alltmer har etablerats i kommunen underlättar det för 
fler att göra medvetna val och vid önskemål om byte av utförare av såväl vård- och 
omsorgsboende som hemtjänstinsatser. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av arbetstillfällen och 
företag 

Kommunstyrelsen 

 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid 
inom Kulturskolans område.                                       Kommuninvånarna har 
rätt att själva välja inriktning och utbud inom nämndens verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden står för valfrihet och delaktighet inom sina 
verksamhetsområden 

Socialnämnden 

 Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 
Utbildningsnämnden 

 Äldre- och omsorgsnämnden står för valfrihet och delaktighet inom sina 
verksamhetsområden 

Äldre- och omsorgsnämnden 

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 God ekonomisk hushållning 

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. De verksamhetsmässiga målen följs upp under punkt 
2.5.1. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att 
varje generation ska bära sina kostnader för den service de konsumerar. God ekonomisk 
hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer 
skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda 
och leverantörer. Reinvesteringar bör på lång sikt göras utan finansiering med nya lån. 
Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en kommun varierar beroende på 
kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med beslut om budget ekonomiska 
mål för kommunen. 
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Det finns inga gemensamma mål för god ekonomisk hushållning för koncernen. 
Kommunen har ett avkastningskrav på Upplands-bro Kommunfastigheter AB på 3,7 % 
av eget kapital. I år har det inte uppnåtts på grund av stora reparationskostnader för 
vattenskador. 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på 
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning 
måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och 
effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering 
med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en 
rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot 
uppställda mål. Utöver ekonomiska mål beslutar Kommunfullmäktige om mål och 
uppdrag till Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan 
löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i 
snabbare takt än skatteintäkter och bidrag. 
Bedömningen är att de ekonomiska målen inte är helt uppfyllda då flera verksamheter 
visar negativ avvikelse mot budget. 
  

Mål - God ekonomisk hushållning 

  Övergripande mål 

 
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan 
medel reserveras till 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 

 Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden 

 

Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina 
anläggningar för långs ktig 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 

2.6.2 Årets resultat 

Resultat 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 93,1 mnkr (53 mnkr). 
I resultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 71 mnkr. I kommunstyrelsen finns 
jämförelsestörande intäkter avseende exploateringsintäkter med sammanlagt 80,7 mnkr. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 60,6 mnkr. Räknas de 
jämförelsestörande posterna bort visar nämnderna en negativ avvikelse mot budget med 
9,4 mnkr. 
Den kommungemensamma verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 6,1 
mnkr. I denna verksamhet finns en budget med 11,6 mnkr för oförutsedda kostnader. 
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ca 12 mnkr var. Äldre- och omsorgsnämnden visar också en negativ avvikelse med 6,2 
mnkr. 
Bygg-och miljönämnden visar negativ avvikelse mot budget med 4,4 mnkr. Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden visar negativ avvikelse med 1 mnkr och då är det verksamhet 
arbetsmarknadsinsatser som har en avvikelse med -2,8 mnkr och resten av 
verksamheterna en positiv avvikelse. 
Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ avvikelse med 1 mnkr. 
Den kommungemensamma verksamheten visar ett positiv avvikelse med 6 mnkr. Där 
ligger budgeten för oförutsedda kostnader med 11,6 mnkr. 
Finansieringen blev vid årets slut 20,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. 
Totalt visar driftredovisningen ett budgetöverskott på 87,5 mnkr (51,3 mnkr). 

2.6.5 Ekonomisk ställning 

Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Kommunen har fortsatt satsningarna för att bli en e-kommun som kan hantera såväl e-
demokrati, e-tjänster som e-förvaltning. Detta för att ge medborgare och företagare de 
redskap och den information de har behov av i en modern kommun. 
Utvecklingskostnaderna för detta redovisas som immateriella anläggningstillgångar och 
det bokförda värdet uppgår till 7,9 mnkr (9,6 mnkr). Tillgångarna skrivs av på 3 år. 
Materiella anläggningstillgångar 
De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och 
maskiner uppgick vid årets slut till 1 667 mnkr (1 414 mnkr). En ökning under året med 
253 mnkr. Då har förra årets värde justerats med 98 mnkr på grund av den nya  
intäktsrekommendationen. Mer står att läsa om justeringen i kapitlet 
redovisningsprinciper. 
Finansiella anläggningstillgångar 
De finansiella tillgångarna minska med 630 tkr. Från 36,9 mnkr till 36,3 mnkr. 
Aktierna i Upplands-Bro Kommunföretag AB uppgår till 10 mnkr och aktierna i 
Österhöjdens Garage AB uppgår till 9 mnkr. Det förlagslån som KI hade hos 
kommunen på 3,5 mnkr har lösts in och i stället ökat medlemsinsats i Kommuninvest 
ekonomisk förening . Insatsen uppgår nu till 11,6 mnkr (8 mnkr). 
Kommunens insats i Vårljus på 498 tkr är återbetalad. 
Exploateringsfastigheter 
Exploateringsfastigheter bokförs som omsättningstillgångar då det är fastigheter som 
beräknas exploateras. Inga förändringar har skett under året. Värdet uppgår vid årets slut 
till 22,3 mnkr. 

Likviditet 

Den kortfristiga likviditeten påverkas av flödet av in- och utbetalningar. Likviditeten har 
minskat under året. Vid årets slut fanns 46 mnkr (130,6 mnkr) redovisat på 
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kräva lämplig säkerhet. 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 947 mnkr vilket är 48 mnkr mer än förra 
året. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 mnkr), 
till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 832 mnkr (792 mnkr) och till 
Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagande till Brandkåren 
Attunda uppgår till 21,9 mnkr (13,2 mnkr). 
Borgensåtagandet till Upplands-Bro Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest 
på 127 mnkr och är oförändrat. 
Övriga borgensåtaganden på totalt 19,2 mnkr är kopplade till bostäder, 18,2 mnkr och 
till föreningar ca 1 mnkr. Enligt bedömning har kommunen begränsade åtaganden som 
kan leda till förlust. 

Soliditet 

Av kommunens balansomslutning på 2 058,4 mnkr (1 822,2 mnkr) uppgår det egna 
kapitalet till 1 113,4 mnkr (1 008,8 mnkr), vilket innebär en soliditet på 54,1 % (55,4 
%). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 
Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 
resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse (pensionsskuld intjänad t.o.m 1997) är 44,1 % 
(44,1 %). 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 274,5 mnkr (172,9 mnkr).En ökning med 101 mnkr. 
Kommunen har pga detta tagit ett långfristigt lån på 50 mnkr och ett kortfristigt lån på 
25 mnkr. 
Avskrivningar uppgår till 60,6 mnkr (57,1 mnkr). 

Nettokostnadsandel 

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med generella 
statsbidrag och utjämning som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får 
man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Verksamhetens 
nettokostnadsandel uppgår till 94,7 % (97 %) av kommunens skatteintäkter och 
statsbidrag. Som måttstock inom kommunsektorn för att bedöma om god ekonomisk 
hushållning uppnås brukar sägas att nettokostnadsandelen bör ligga under 98 % sett 
över tiden. 
Nettokostnaderna för nämndernas verksamhet uppgår till 1 605,4 mnkr (1 574,9 mnkr). 
Det är en ökning med 30,5 mnkr (179,4 mnkr) eller 1,9 % (12,9 %). De externa 
kostnaderna, dvs verksamhetens kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar, 
ökade med 97 mnkr (124,2 mnkr), 4,7 % (6,4 %). De externa intäkterna, dvs 
verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt finansiella 
intäkter, ökade med 137,1 mnkr (59,4 mnkr) eller 6,5 % (3,7 %). 

Skatter och utjämningssystem 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt fastighetsavgift uppgick totalt 
till 1 694,9 mnkr under 2020. Det är 71 mnkr eller 4,4 % mer än året innan. 
För året fick kommunen 71,7 mnkr i kostnadsutjämningsbidrag och 258 mnkr i 
inkomstutjämningsbidrag. För den så kallade LSS-utjämningen (Lagen om stöd och 
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hållbarhet i fokus är centralt för framtidens välfärd. 
Utöver den redan tuffa perioden befinner sig Sverige mitt i en pandemi som nu pågått i 
över ett år. Pandemin har haft och kommer fortsatt ha en stor påverkan på kommunens 
förutsättningar. Det handlar dels om en ökande arbetslöshet vilket påverkar 
skatteintäkterna. Det handlar även om krav på förändrade arbetssätt och behov. 
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4 Noter 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Årsbokslutet 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. 
Ändrade redovisningsprinciper 
Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag. 
Enligt rekommendation RKR R2 Intäkter, får endast offentliga bidrag initialt 
skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens  
nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har 
hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 17,3 mnkr. 
98 mnkr som har legat som pågående kreditsaldo i anläggningsregistret, har ökat 
pågående verksamhetsanläggningar med motsvarande belopp samt ökat långfristiga 
skulder (förutbetalda exploateringsersättningar) med 3,7 mnkr då kommunen i dessa fall 
inte fullgjort sina åtaganden än. I takt med att de investeringarna som ersättningarna 
avser färdigställs så intäktsförs ersättningen och skulden upplöses. 
Då detta är en ändring av redovisningsprincip har en omräkning av de ingående 
balanserna skett samt att resultatet för 2019 omräknats och minskat med 1,3 mnkr. 
I not 18 framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna. 
Nedan tabell visar omräkning av ingående balans 2020 samt justering av 2019-års 
resultaträkning: 
Balansräkning UB 2019 Justering UB-IB IB 2020 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9 566  9 566 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 230 099 98 024 1 328 123 

Maskiner och inventarier 85 925  85 925 

Finansiella anläggningstillgångar 36 904  36 904 

Summa anläggningstillgångar 1 362 494  1 460 518 
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Balansräkning UB 2019 Justering UB-IB IB 2020 

Omsättningstillgångar    

Exploateringsfastigheter, varulager 22 416  22 416 

Fordringar 208 645  208 645 

Kassa och bank 130 581  130 581 

Summa omsättningstillgångar 361 642  361 642 

Summa tillgångar 1 724 136  1 822 160 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Ingående eget kapital 705 918 112 954 818 872 

Resultatutjämningsreserv 107 088  107 088 

Social investeringsfond 29 888  29 888 

Årets resultat 54 281 -1 315 52 966 

Summa eget kapital 897 173  1 008 813 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o l knande förpliktelser 191 777  191 777 

Särskild avtals/ålderspension 2 282  2 282 

Summa avsättningar 194 059  194 059 

Skulder    

Långfristiga skulder 207 988 -13 615 194 373 

Summa långfristiga skulder 207 988  194 373 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 110 371  110 371 

Övriga kortfristiga skulder 314 544  314 544 

Summa kortfristiga skulder 424 914  424 914 

Summa skulder 632 903  619 288 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 724 136  1 822 160 

  
  

Resultaträkning Enl ÅR 2019 Justering 
Justerad ÅR 

2019 

Verksamhetens intäkter 480 814 -1 315 479 499 

Verksamhetens kostnader -1 997 293  -1 997 293 

Avskrivningar -57 116  -57 116 

Verksamhetens nettokostnader -1 573 595  -1 574 910 

Skatteintäkter 1 220 660  1 220 660 

Generella statsbidrag och utjämning 403 291  403 291 

Verksamhetens resultat 50 356  49 041 

Finansiella intäkter 10 511  10 511 

Finansiella kostnader -6 586  -6 586 

Resultat efter finansiella poster 54 281  52 966 

Extraordinära poster    
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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. Ingen avsättning har skett detta år och reserven uppgår till 
107 088 tkr. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med 
riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2019 har totalt 47 mnkr 
reserverats inom det egna kapitalet till fonden. 2020 reserveras ytterligare 30 mnkr 
(totalt 77 mnkr). 
T.o.m 2020 har 29,3 mnkr tagits ut från fonden och inför 2021 finns 47,7 mnkr kr 
reserverade för sociala investeringar. 
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. 
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Insättning till social investeringsfond 
30 00

0  
15 00

0 
12 00

0 
10 00

0   
10 00

0 

Uttag från sociala investeringsfonden 
-12 
206 -8 054 -1 352 -3 026 -2 637 -2 043   

Ackumulerad social 
investeringsfond 47 682 29 888 37 941 24 294 15 320 7 957 10 000 10 000 

  

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". 
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5 Driftsredovisning 

5.1 Upplysningar om driftredovisningens uppbyggnad 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och 
verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och 
verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med 
resultaträkningens intäkter ochkostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, 
har såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det 
poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras 
kalkylmässigt. 
Kommunfullmäktige tilldelar de olika nämnderna nettoanslag som de har att förhålla sig 
till när de planerar sin verksamhet. Ramarna ska täcka de kostnader som återstår när 
eventuella externa intäkter i form av avgifter, taxor och bidrag inte täcker kostnaderna 
som nämnden har. 
Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto 
uppdelat på intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska 
enheter som respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anlag under året får 
ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag. 
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader påförs med 41 % av lönekostnaderna i 
personalomkostnadspålägg . Detta pålägg ska täcka arbetsgivaravgifter, 
avtalspension och löneksatt. 

• Kapitalkostnader i form av avkskrivningar och ränta på bundet kapital. 
Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att 
kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas 
avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda värde. Den interna 
räntan har satts till 1,75 % 

Väsentliga kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom 
interndebitering är (samtliga kostnader är självkostnader): 

• Utbildningsplatser (kommunens egna förskolor och skolor är resultatenheter. 
Enheterna lägger en intäkts- och kostnadsbudget utifrån det antal barn/elever 
som beräknas under året) 

• Vårdplatser LOV (egna enheter som som lägger en intäkts- och en 
kostnadsbudget) 

• IT 
• Kost (debitering sker av kommunens produktionskök beräknad på portionspris) 
• Huskostnader (fördelning av kostnader i kommunhuset på samtlig personal som 

sitter i huset) 
• Transportkostnader 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Vision och ekonomiskt utfall 

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. 

Året som varit har präglats av ekonomisk osäkerhet. Redan innan året började var 
Sverige på väg in i en lågkonjunktur. När pandemin slog till i vår förändrades 
förutsättningarna snabbt. Sverige gick snabbt in en mer fördjupad lågkonjunktur med 
kraftig minskning av BNP och en ökad arbetslöshet vilket påverkade skatteprognosen 
negativt. Under året har nya statsbidrag bidragit till att det ekonomiska läget kortsiktigt 
förbättrats. Det kommer dock dröja innan lågkonjunkturen är över. För 
Kommunstyrelsens egen del är det ekonomiska resultatet för 2020 positivt, främst 
beroende på exploateringsintäkter under senare delen av året. 

Covid-19 

Den globala pandemin har påverkat Sverige och Upplands-Bro). Krisen har medfört ett 
omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen 
Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och 
bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har beslutats om för 
att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin. Effekterna av Covid-
19 kan beskrivas som samhällsförändrande genom uppfattning av vad risk är, 
utvecklandet av nya arbetsmetoder och genom människors förändrade beteenden. 
Effekterna av Covid-19 omfattar påverkan i människors liv, vår ekonomi, vårt samhälle 
och vårt näringsliv. 

Säkerhet och trygghet 

Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet 
öka. Under året invigdes Trygghetcentret i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är 
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer. Att barn 
och unga ges möjlighet till inflytande, egenmakt och att vi verkar för ett hållbart liv för 
ungdomar har varit en viktig del i arbetet för kommunen. Stockholmsenkäten som 
genomfördes 2020 visade att inom Upplands-Bro så har den negativa trenden i psykisk 
ohälsa och mående förändrats till det bättre. 

Framtidslabb 

Samarbete med andra kommuner och andra aktörer är en strategiskt viktig fråga i 
verksamhetsutveckling och under året har flera samarbeten utvecklats och fördjupats, 
särskilt kan nämnas ”Framtidslabb” tillsammans med Järfälla. Upplands-Bro har i 
samarbete med Järfälla beviljats medel från den Europeiska Socialfonden för att under 
två år driva ett Framtidslabb i varje kommun. Projektet riktar sig till ungdomar och unga 
vuxna i åldern 16-24 år som saknar sysselsättning, alltså varken studerar eller arbetar. 
Syftet med Framtidslabbet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för 
att nå studier eller arbete för att i slutändan öka kapaciteten till egenförsörjning. 
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Samhällsomdaning 

Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara 
för samråd. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för 
ett hållbart Upplands-Bro. 

Sedan slutet av 2020 pågår projektet ”Omdaning Bro” som handlar om att omdana 
samhället i Bro till en hållbar, attraktiv och trygg småstad. Inom ramen för projektet 
genomförs analys inför framtagande av handlingsplan för samhällsomdaningen. 
Handlingsplanen ska innehålla vision, strategier och konkreta åtgärder för ett hållbart 
samhälle på såväl lång sikt som kort sikt. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och 
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, 
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt 
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan, 
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och 
arrenden. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Digitalisering 

Arbete sker kontinuerligt med att utveckla användandet av kommunens e-tjänster, totalt 
tillhandahåller kommunen nu sammanlagt över 100 e-tjänster som exempelvis anmälan 
till simskola, ansökan om specialkost, orosanmälan barn, orosanmälan vuxen, 
registrering av take-away-lunch för gymnasieelever och felanmälan. 

Interna processer inom nämndens verksamheter digitaliseras löpande och användandet 
av digitala lösningar har påskyndats av den pågående pandemin och beskrivs utförligare 
i kommande avsnitt. Olika typer av lösningar där robotisering kan stötta specifika 
arbetsmoment har setts över, exempelvis har ett pilotprojekt genomförts under hösten 
för att automatisera registreringen av våra anställningsavtal. 

Trygghet och säkerhet 

Trygghetscenter invigdes i februari och ett aktivt arbete i samverkan för trygghet 
påbörjades. Samverkan sker på plats mellan aktörer som arbetar i centret i olika 
utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd och information. 
Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för att öka 
tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare. 

Under 2020 har projekt Brobyggarna permanentats och övergått i ordinarie 
fältassistenttjänster samt utökats till fyra. Fältgruppen har ett socialt förebyggande 
uppdrag där man arbetar uppsökande med målgruppen ungdomar. Syftet är bland annat 
att genom goda relationer förebygga socialt avvikande beteende hos unga. Genom att 
identifiera behov hos målgruppen (ungdomsgruppen) föreslå eller utveckla insatser samt 
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hänvisa till rätt stöd och hjälp. 

Samhällsbyggnadsutveckling 

Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro stationsområde har förvärvats i syfte att ge 
kommunen rådighet över marken, i samband med utveckling av stationsområdet. En 
förstudie har påbörjats för att belysa behov av ytor för utveckling av bland annat 
kollektivtrafik och infartsparkering. 

Kommunen har genomfört ett markbyte i syfte att få rådighet över planering av en ny 
skola i Bro. Inom området finns nu även möjlighet att planera för andra funktioner 
såsom plats för idrott och andra aktivitetsytor samt dagvatten. Området är i ÖP utpekat 
som verksamhetsområde. Förstudier och detaljplanering pågår. 

Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats under 
2020, på grund av beslutet, att kommunen måste söka vattendom för kulvertering av del 
av Sätrabäcken. Tillståndsprocessen beräknas ta 12-18 månader. Alternativa lösningar 
för att kunna starta byggnationen i delar av detaljplaneområdet som ej berörs av 
vattenverksamheten pågår. Preliminär byggstart under våren 2021. 

Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under 
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels- och 
logistikområde. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år. 

1.4 Covid-19 effekter 

Året har präglats av pandemin och dess påverkan på kommunstyrelsen verksamheter på 
flera olika sätt. Events har ställts in, verksamheterna har anpassats och nya arbetssätt har 
arbetats fram. 

En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl internt som externt. En 
tjänst för videomöten mellan brukare och anhöriga på äldreboenden har tagits fram. 
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens IT-
plattform och därmed utvecklingen av densamma. 

Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt 
reglemente för nämnderna, fullmäktige och styrelser. Dessa beslut möjliggör 
distansdeltagande i kommunens samtliga instanser. Sedan maj månad har 
sammanträden genomförts med deltagare på distans med gott resultat, vilket säkrar 
fortsatt framdrivit för kommunens verksamheter och utveckling. Det har lagts stort 
fokus på att finna nya arbetssätt och i dialog med kontor och förtroendevalda har 
resultaten varit givande och kommunens beslutskapacitet kan bibehållas över tid. Under 
hösten 2020 genomfördes nästan alla politiska instanser med deltagare på distans. Några 
undantag gäller insatser med mycket sekretessärenden. Ett arbete pågår med att 
ytterligare effektivisera och digitalisera hela nämndsprocessen. 

Under pandemin ställde kommunen om sitt arbetssätt kring kommunikation och 
skapade snabbt information för intern och extern spridning i en nära dialog med 
Samverkan Stockholm. Det lanserades en webbportal om coronapandemin med viktig 
information för olika målgrupper som under perioden april till och med augusti har 
portalen haft ca 11 000 sidvisningar. Informationsmaterial skapades på 17 olika språk. 

För att säkra en trygg och säker miljö för både medarbetare och medborgare som, trots 
pandemin behövde mötas i kommunhuset och kontaktcenter skapades bl. a. schema för 
extra städning och spritning av ytor infördes, liksom inköp av plexiglasskivor som 
avgränsning. En pandemiplan skapades för att säkra leveransen av service till 
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kommunens invånare, även om verksamheten skulle drabbas av stort sjukdomsbortfall. 

För att underlätta för kommunens näringsliv under en ekonomiskt utmanande period har 
insatser gjorts från kommunens sida. Exempelvis har man förlängt perioden för 
uteserveringar samt gett ett generellt uppskov för årliga fasta tillsynsavgifter inom 
miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak. Kommunens gymnasieelever erbjöds även 
take away-luncher från ett 15-tal lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra 
veckor. Syftet var att minska smittspridningen, då eleverna hämtade luncher från 
restauranger i närheten av deras bostad, samt att stötta näringslivet i en ekonomiskt svår 
tid. En annan insats för att stötta det lokala näringslivet var att dela ut presentkort som 
kan användas hos lokala företag till samtliga månadsanställda medarbetare samt 
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun i december. 

En kompetenskartläggning genomfördes i hela kommunen för att hitta medarbetare som 
tillfälligt kunde stötta upp inom äldreomsorgen. Tengai, världens första fördomsfria 
intervjurobot var ett stöd till rekryteringsfunktionen i arbetet med att snabbt få in nya 
vikarier under pandemin. Personalavdelningen har haft täta möten kring 
arbetsmiljöfrågorna med de verksamheter inom socialkontoret och utbildningskontoret 
som varit mest drabbade av smittan. 
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att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och 
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 

Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur hållbarhetsperspektiv, genom att 
befintlig infrastruktur kan användas av fler. Vid Tibble i Gröna dalen kan ny 
bebyggelsen möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. 
Bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar 
för en bilsnål livsstil och dess direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad 
trygghet längs gång- och cykelstråken. Det är ett rekreativt grönstråk med närhet till 
lekplatser och natur med bostäder anpassade för barn med en ny lekpark och 
utomhusgym. Bostädernas försiktiga anpassning till kulturmiljön, bebyggelsen inom 
Ekhammars gård och Kungsängens kyrka genom att den främst består av småhus och att 
viktiga skogskullar bevaras. Dagvattnet omhändertas i öppna lösningar i marknivå som 
blir en kvalitet för livsmiljön och upplevelsen av Gröna dalen. Såväl de ekologiska som 
de estetiska förutsättningarna kan förbättras genom skapande av större vattenytor och 
plantering av inhemska växter kopplade till naturtypen. 

Två strandängar vid Örnässjön har återställts. Strandängarna ligger vid Örnäs gård på 
den norra sidan av sjön, samt vid Raskeboda på den västra sidan. Projektet handlar 
delvis om en ekologisk kompensation för att våtmarker i Tibbleområdet i Kungsängen 
fick torrläggas i samband med bostadsbyggande. Återskapandet syftar till att öka den 
biologiska mångfalden. Genom att fler växter och insekter trivs bättre i den nya miljön 
förväntas en mängd häckande fåglar söka sig till de restaurerade områdena. 

2.5 Nämndmål: Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom 
digitalisering 

Beskrivning 

Kommunen ska utveckla digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, omsorg, 
samhällsplanering och infrastruktur. 
 
Det ska vara enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med kommunen 
genom ständig tillgång till digitala tjänster. De digitala tjänsterna ska anpassas efter 
krav på tillgänglighet och användarvänlighet. Ärenden ska lösas med minsta möjliga 
ansträngning för medborgarna och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när. 
 
Kommunen ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som effektiviserar, 
kompletterar och höjer servicen. Samarbete ska ske mellan kommuner, med andra 
samhällsaktörer och internt för att uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter. 
Invånare och företagare ska, där det är möjligt, bara lämna en uppgift en gång. 
Information som hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system.  
 
Medarbetare ska vara aktiva i den digitala utvecklingen och ska ha den digitala 
kompetens som behövs för att vara delaktiga. Alla medarbetare ska ha tillgång till 
digitala verktyg för att kunna utföra sitt arbete. 
 
Digitala tjänster utvecklas med hänsyn till den personliga integriteten. Kommunen ska 
ha en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid användning av digitala 
tjänster. 
 
Kommunens digitala information ska skyddas mot obehörig användning och 



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen

   

         
             

         
        

 

           
          

     

          
          

       
        

              
            

           
    

              
         

  

           
           

   

            
           

            
               

           
        

         
 

        
          

          
        

      
          

         



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen

   

         
           

           
  

          
          

         

         
         

           

     
      

           
           

         
        
            

    

        
         

             
          

        

      
       

            

          
 

            
              

           
        

        
          

     

      
              

                



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen

   

         

          
    

         

          
          

           

            
             

               
        

            
             

           
            

     

       
  

             
          

             
          
             

         
  

            
     

        
         
      

           
       

        
         

  

            



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2020 14(20) 

flera nordvästkommuner gällande brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor, under 
benämning Tryggsam. 
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och personalförändringar inom kontorsledning och strategisk planering vilket har 
resulterat i tillfälliga besparingar motsvarande 0,8 mnkr. Planavdelningen visar ett 
underskott på 0,8 mnkr. 

Under år 2020 har exploateringsavdelningen fått intäkter av extra ordinär karaktär. I 
huvudsak har dessa inkommit i december år 2020. Dessa består av 
gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag samt gåvor i form av vägar. Tidigare 
hamnade dessa intäkter som en inkomst på investeringarna men med RKRs nya 
rekommendationer ska dessa intäktsföras. 

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Totalt har kommunstyrelsens verksamheter haft kostnader direkt kopplade till Covid-19 
motsvarande 1937 tkr och man har mottagit statsbidrag motsvarande 1058 tkr. 

En snabb omställning har krävts för verksamheter så som kommunikation, kansli och 
personal för att stötta och lösa situationer och behov som uppstått, exempelvis digitala 
möten, stöd i arbetsmiljöarbetet och webbportaler med aktuell information gällande 
covid samt inspirera till aktiviteter på hemmaplan vid lov. 

Säkerhet och beredskapsenheten har under året haft kostnader för de insatser som FRG 
bidragit med, vilket man fått kompensation för genom statsbidrag motsvarande 768 tkr. 

En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl intern som externt. 
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens IT-
plattform och därmed utvecklingen av densamma. Covid-19 har inneburit ökade 
kostnader för IT drift motsvarande 167 tkr, av dessa har 83 tkr kompenserats av 
statsbidrag. 

Covid-19 har medfört mindre användning av Bilpoolen så att kostnadstäckning 
motsvarande 80 tkr för de fasta kostnaderna inte nås. Ingen kompensation från 
statsbidrag. 

För att stötta det lokala näringslivet samt bidra till minskad smittspridning har 
kommunen bekostat en satsning vilket inneburit att gymnasieelever folkbokförda i 
Upplands-Bro kommun erbjöds möjlighet att hämta take away-luncher vid lokala 
restauranger under den period som distansundervisning bedrevs. Satsningen uppgick till 
ca 600 tkr. Detta har inte kompenserats genom statsbidrag. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2020 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 2021-06 4 596 3 121 4 596 0 

       

Summa   4 596 3 121 4 596 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av 
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie 
tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta 
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet. 
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3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Internleasing datorer till 
verksamheterna 0 0 7 364 0 0 0 

Bredbandsutbyggnad 1 000 80 40 920 880 880 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 3 025 3 000 -25 0 

Investeringsram KLK 2 690 0 700 2 690 1 990 0 

Översyn Furuhällshuset 750 550 0 200 200 0 

Ökad digitalisering 10 000 0 284 10 000 9 716 0 

Restaurering av 
Lejondalssjön 8 000 455 -3 700 7 545 11 245 7 545 

Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat 7 783 0 1 390 7 783 6 393 6 393 

Våtmark vid 
Lejondalssjön 0 0 12,5 0 -12,5 0 

Våtmark vid Örnässjön 0 0 11,3 0 -11,3 0 

Utveckling av Tibbleviken 0 0 -180 0 180 0 

Permakultur Råby 0 0 -15 0 15 0 

Upplands-Bro 
Kungsängen-Tibble 
1:644 0 0 8 000 0 -8 000 0 

Digitalisering av 
detaljplaner 0 0 228 0 -228 0 

       

Summa 33 223 1 085 17 159,8 32 138 22 342,2  

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Internleasing datorer till verksamheterna 

Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men 
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns 
det ingen investeringsbudget. 

Bredbandsutbyggnad 

Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att 
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Merparten av medlen, 
800 tkr, är reserverade för sista etappen i överflytten av kommunens verksamhetsnät 
från Stokab till att hyra fiber i IP-onlys stadsnät. Etappen är genomförd men inte slutligt 
reglerad. 

Fortsatt utbyggnad IT 

Underhåll och utveckling av befintlig IT-anläggning. Årlig avsatt post i 
investeringsbudgeten. Medel för året är förbrukade. Huvudaktiviteten under året har 
varit att byta ut och uppgradera kommunens trådlösa (Wifi) nät. Nätet är tillgängligt på 
ca 70 verksamhetsställen och omfattar 500 accesspunkter. I samband med förändringen 
har nytt generellt gästnät införts i form av det publika nätet WiFi4EU. 

Investeringsram KLK 
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Investeringar har gjorts i utrustning till mötesrummen för att kunna genomföra digitala 
möten. 

Översyn Furuhällshuset 
Projektet har avslutats och kvarvarande investeringsmedel lämnas tillbaka. 

Ökad digitalisering 

Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna 
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter hade möjlighet att söka medel 
från denna pott två gånger under 2020. Totalt har medel om 4,5 mnkr beviljats, varav 
2,5 mnkr omgång 1 och 1,9 mnkr omgång 2. 

Lejondalssjön 
Upphandling för restaurering av Lejondalssjön genomfördes under 2020. Vattenresurs 
AB är upphandlade på totalentreprenad. Åtgärderna ska enligt avtal vara 
färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till denna långa utförandetid är 
konkurrensen med andra projekt och reningstekniker i vattenverk gällande resurser och 
kompetens. Etableringen är genomförd och 40 hektar av sjöns djupare bottnar är 
behandlade. Planen är att behandling ska ske 2020 och 2021 tills bra resultat uppnåtts. 
LOVA-bidrag på 5,0 mkr ha beviljats för delar av projektet och 75% av bidraget har 
utbetalats. 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt 
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2022. Under 2020 har följande 
åtgärder genomförts: Avverkning av träd och fräst strandäng och satt upp nytt stängsel 
vid Raskeboda, upprättat bygghandlingar och erhöll alla lov för att bygga om parkdelen 
vid Lillsjöbadet, erhöll tillstånd och lov för att bygga en ny entré och parkeringsplats 
vid Enköpingsvägen. 

Våtmark vid Lejondalssjön 
Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Lejondalssjön. 90 % av kostnaderna 
kommer från stadsbidrag LONA. 270 tkr i statligt bidrag från Länsstyrelsen år 2018. 
Under 2020 genomfördes utredning och beskrivning av våtmarken. Erhöll alla lov för 
naturreservat och vattenverksamhet. Inväntar ramavtal för entreprenad. 

Våtmark vid Örnässjön 
Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Örnässjön. 90 % av kostnaderna kommer 
från stadsbidrag LONA. 270 tkr i statligt bidrag från Länsstyrelsen år 2018. Utredning 
och beskrivning av våtmarken genomfördes. Erhöll alla lov för naturreservat och 
vattenverksamhet. Inväntar ramavtal för entreprenad. 

Utveckling av Tibbleviken 
Projektet syftar till att utreda vattenfördröjande och rekreativa åtgärder vid Tibbleviken. 
Uppdelat i flera projekt. Inom ramen statligt bidrag, LONA, på 180 tkr ifrån 
Länsstyrelsen år 2018 togs en utvecklingsplan fram, 90 % av kostnaderna kommer från 
stadsbidrag LONA. 2019 erhölls LONA-bidrag för att utföra åtgärder från 
utvecklingsplanen på kommunens mark. 50 % av kostnaderna kommer från statligt 
bidrag från Länsstyrelsen, 265 tkr. Under 2020 har bland annat följande åtgärder 
genomförts: Fräsning av strandäng, frihuggning av ekar och öppnat ett gångstråk, grusat 
upp två stigar, omvandlat gräsmatta till äng, planterat kungsängsliljor, backsippa, 
backnejlika och stödsådd i ängen samt uppfört informationsskylt. 
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Avslutade 
projekt:           

Blommans 
förskola 162 0 52 1 232  -2 797 1 394 0 -2 745 -1 351 

Jursta 3:14 -467 0 -112 12 150  
-12 
150 11 683 0 

-12 
262 -579 

           

           

           

Summa 
168 
476 

 -16 
342  

 -141 
954  65 764 

-14 
625 

-135 
943 

231 34
5 

-28 
267 

-254 
594 

-51 
516 

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning 

Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark. 

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Tunnlar under E18 är öppnade för 
trafik. Några arbeten återstår dock att genomföra. Klart våren 2021. 

Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på 
Ringvägen klart. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter 
husbyggnationerna. Första delen planeras att startas under våren 2021. 

Kockbacka finplanering: Asfaltering och finplanering av villagator genomförda. 
Fortsätter 2021. 

Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden har i stort varit pausad under 2020 med 
anledning av beslut från MMD att kommunen ska inkomma med en anmälan om 
vattenverksamhet för att kulvertera Sätrabäcken. Utbyggnad av infrastruktur i områden 
som ej berörs av vattenverksamheten, väntas starta våren 2021. 

Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande 
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage 
över vägen. 

Tegelhagen: Byggnation av huvudgatan genom Tegelhagen, från Rösaringsvägen ner 
till Tegelbruket pågår. Det omfattar VA-ledningar, torgytor, dagvattenlösningar, 
parkeringar och busshållplatser etc. Etapp1 klar kv 1, 2021 och etapp 2-3 förväntas 
klara årsskiftet 2023/2024. 

Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad 
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntas klart i början av 
2022. 

  

Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid 
förskolan och Lillsjöbadet är slutförda. Finplaneringsarbeten pågår klart årsskiftet 
2020/2021. 

Blommans förskola Finnsta: Projektet slutfört 

Jursta 3:14: Projektet slutfört 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. 

Avseende bygglov har perioden präglats av en stor andel ärenden rörande privatbostäder 
såsom mindre tillbyggnader och komplementbyggnader. 

Tillsynen inom miljö och livsmedel har påverkats av pandemin, då tillsynsbesök inte 
kunnat genomföras som planerat. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 
skydda människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 
följande avdelningar: bygg-, miljö- och livsmedel, plan-, exploaterings-, och tekniska 
avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygglovsavdelningen och 
miljö- och livsmedelsavdelningen som genomför arbetet inom nämndens 
ansvarsområde. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Personal: 

Bygglov 
Under perioden har en handläggare samt en registrator varit frånvarande på 
föräldraledighet. Dessa tjänster har inte ersatts med vikarier utan ordinarie personal har 
tagit hand om de ärenden som inkommit. 

Miljö och livsmedel 

Under perioden har tre person varit föräldraledig som ersatts av vikarier. Under året har 
en person slutat. Under tertial 3 har en resurs tillsats för att arbeta med strandskydd. 

Sjukfrånvaron hos personalen har varit låg. Medarbetarna har uppmuntras att jobba 
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hemifrån och det har haft god effekt på sjukfrånvaron då medarbetarna även nåtts av 
andra virus i mindre omfattning 

Händelser: 
Bygglov 
Ärendemängden har varit större än förra året, däremot har det skett en ändring i typ av 
bygglov, detta år har färre bygglovsansökningar för flerbostadshus samt större 
lagerlokaler kommit in, utan flertalet ansökningar har varit för om och tillbyggnad av 
en- och tvåbostadshus. Några händelser av betydelse: 

 Permanent bygglov för ny förskola i Tegelhagen har beviljats 
 Bygglov har beviljats för Snabbmatskedjan Mc Donalds som ska etablera sig i 

Norrboda 
 Bygglov för ett flerbostadshus som ska bli ett landmärke för Kungsängen på 

Ringvägen har kommit in. 
 Ansökningar om bygglov och marklov har kommit in i området Tegelhagen där 

förberedelse för utbyggnad av området sker. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Avdelningarna miljö och livsmedel har slagits samman f o m den 1 september. Hela 
avdelningen har genomgått utbildningspaketet förenkla helt enkelt. 

Miljö 

Nedan redovisas de viktigaste händelserna och utfall jämfört med 2019. 

Typ av ärende/händelse Utfall 2019 Utfall 2020 

Totalt antal ärenden 729 934 

Miljö- och årsrapporter 53 60 

Klagomål inomhus 6 18 

Klagomål utomhus 44 55 

Ansökan om tillstånd till/anmäla 
ändring av enskild 
avloppsanläggning 15 6 

Ansökan om tillstånd till 
bergvärmeanläggning 19 25 

Köldmedierapporter 76 76 

Remisser 33 49 

Inspektioner 155 172 

Ansökan om avfallsdispenser 1 2 

Strandskyddsdispenser 11 18 

Krossning/Masshantering 2 3 

Akuta utsläpp 18 6 

Livsmedel 

Under 2020 fick avdelning ansvaret för trängselkontrollerna. En ny kontrollplan för 
2021-2023 har antagits. Det har trots pandemi inte varit någon nedgång av verksamheter 
i form av konkurs utan vi har ökat antal livsmedelsanläggningar som är registrerade i 
kommunen 182 anläggningar i registret 1 januari 2021. 15 fler än 1 januari 2020. Under 
året har 82 inspektioner utförts. 

Samtliga tobakshandlare har fått sina nya tobakstillstånd under 2020. 
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Alkoholhandläggare har gjort en stor genomgång av samtliga styrelsemedlemmar (67 
st) på företag som har alkoholtillstånd, vilket ledde till två beslut om erinran. 
Gemensamma kontroller med polis och brandkåren har genomförts på kvällstid. 

Under året har trängseltillsyn bedrivits och avdelningen har lagt ca 240 timmar på detta 
arbete. 

Lagändring och rättsfall: 

Sedan den 1 augusti 2020 får Attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 30 m2 oavsett 
om det är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. 

  

1.4 Covid-19 effekter 

Pandemin har haft en negativ påverkan, då tillsyn inte har kunnat utföras i önskad 
utsträckning. Miljö- och livsmedelsavdelningen har också fått i uppdrag att bedriva 
trängseltillsyn under året (240 timmar). 
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Under 2021 kommer intäktsposterna att separeras ytterligare, vilket medför lättare 
analys av intäkter. 

Livsmedel 

Livsmedel har haft något lägre kostnader och intäkter jämfört med budget, vilket har 
resulterat i ett överskott på 75 tkr. 

  

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Bygglovsavdelningen 

Under året har det kommit in färre ansökningar som avser nybyggnad av flerbostadshus 
och industrier. Det beror dels på att utbyggnadsområden av båda slagen har börjat nå sin 
gräns och det har inte kommit några lagakraftvunna detaljplaner under 2020. Under 
2020 har Bygglovsavdelningen upplevt en avvaktan hos företagarna i kommunen under 
det ekonomiska osäkra läget under covid-19. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Färre tillsynsobjekt än planerat har kunnat besökas, tid har även lagts på trängseltillsyn 
ca 240 timmar. För denna tillsyn har bidrag från staten getts (100 000 SEK). 

3.3 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

       

Summa       

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett prioriterat område. Nämndens ambition 
är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god utbildning eller meningsfull 
sysselsättning. 

Arbetet med att Upplands-Brogymnasiet ska ha en budget i balans har varit ett 
prioriterat område under året. 

Nämnden delar varje år ut ett kvalitetspris. Priset ges till personer som svarat för 
arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och 
kreativitet ska särskilt uppmärksammas. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning har påverkats mycket av Covid-19. Insatser har 
gjorts för att inte utbildningsskulden ska bli allt för stor. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten, 
Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och 
gymnasieskola. 

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

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett prioriteras område för Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen är 
skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte 
studerar i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 

Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter). 

1.3 Viktiga händelser under året 

Gymnasieskola 

Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen pågår på 
Upplands-Brogymnasiet. Satsningen har som syfte att öka tryggheten och skapa bättre 
förutsättningar för eleverna, med ett särskilt fokus på de som har störst behov. 

Under stor del av vårterminen bedrev Upplands-Brogymnasiet fjärr- och 
distansundervisning på grund av den pandemi som spred sig i samhället. Första halvan 
av höstterminen kunde eleverna åter undervisar på plats i skolan. Upplands-
Brogymnasiet och övriga gymnasieskolor i regionen gick sedan över till en kombination 
av distans-/fjärr- och närundervisning. I slutet av höstterminen fattade regeringen beslut 
om distansundervisning för alla gymnasieelever undantaget de elever som hade 
särskilda skäl att få undervisning på plats i skolan. 
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Nämnden har beslutat om en vision och en målbild för kommunens gymnasieutbildning 
i framtiden. 

De insatser som påbörjats för att få en budget i balans har gett resultat. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen drabbads hårt av den pandemi som spred sig i samhället. Under 
vårterminen ställde verksamheten om till utbildning via fjärr- och distansundervisning i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detsamma har gällt för våra 
externa upphandlade utbildningar. Under höstterminen har utbildningarna i hög 
utsträckning fortsatt som distansutbildning. 

Ett samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo kommun har skrivits på. Avtalet 
innebär att Håbo förlägger all sin kommunala vuxenutbildning inom SFI i Upplands-
Bro kommun. Detta innebär en ökad volym och större intäkter. 

  

Kvalitetspris 

Hösten 2020 delade nämnden ut sitt kvalitetspris för andra året. Priset tilldelades 
Transportarbetslaget på UBG. 

Arbetsmarknad 

Projektet Kom i Jobb fortgår i samarbete med Vuxenutbildningen, 
Arbetsmarknadsenheten och Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Det primära målet är 
minskat ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten deltar i ett ESF-projektet MIA. Man 
undersöker även möjligheterna att ansluta till ett samordningsförbund. 

Ferieungdomar 

För 2020 upphandlades ett extern koncept med målet att utföra feriearbete i närområdet 
för att stimulera ägarskap och utveckla trygghet. Även feriearbetsplatserna påverkades 
till viss del av pandemin, då äldreboenden och hemtjänst inte kunde ta emot 
ferieungdomar. Ett större fokus på central ledning av feriearbetet har skett under 2020 
för att kvalitetssäkra och skapa meningsfulla arbeten. 

KAA  

Studiebron, är ett projekt som skulle starta under vårterminen. Projektet finansieras med 
stöd från den sociala investeringsfonden. Pandemin har dock gjort att detta projekt inte 
kunnat starta som planerat. 

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

Extratjänster 

Anställningsformen Extratjänst har fortsatt under 2020. Totalt har denna insats omfattat 
12 personer. 

OSA-platser 

Arbetsförmedlingen tilldelade kommunen 10 platser inom anställningsformen Offentligt 
Skyddad Anställning, 2020. 
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1.4 Covid-19 effekter 

Undervisningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen har drabbats hårt av 
pandemin. Under året har man tvingats att genomföra omfattande delar av 
undervisningen på distans. Detta har tyvärr drabbat undervisningen på olika sätt. Vi 
tvingas konstatera att resultaten på vuxenutbildningen  är sämre än på många år. Det är 
särskilt tydligt när det gäller SFI. Även Upplands-Bro gymnasiet signalerar att det 
uppstått en utbildningsskuld som måste hanteras. Verksamheten har dock lyckats 
minska trängseln och smittspridningen har varit liten. 
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I övrigt uppvisar Arbetsmarknadsenheten en budget i balans för arbetsmarknadsinsatser. 
Verksamheten är till viss del finansierad av projekt från sociala investeringsfonden. 

kommunen får även ett statsbidrag för feriearbete 2020 på 584 tkr. 

Vuxenutbildningen 

Under 2020 har Vuxenutbildningen haft ett ökat elevantal, främst inom SFI och 
Yrkesvux. Totalt på SFI var det 1070 kursstarter under 2020. På Yrkesvux genomfördes 
153,2 årsstudieplatser á 800 poäng. 

Effekterna av Covid-19 har lett till restriktioner på klassrumsundervisning vilket 
resulterat i låg genomströmning på SFI samt fler kommuninvånare som söker till 
yrkesutbildningar för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 466 tkr för 2020. 

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Upplands-Brogymnasiet 

Skolans kostnader för skolluncher har minskat med 660 tkr. Statsbidrag för höga 
sjuklönekostnader har erhållits med 330 tkr. 

Kostnader för skyddsutrustning, vikarier mm beräknas till 600 tkr 

  

  

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2020 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 5 378 7 200 0 

Insteget 201808 202012 3 360 2 526 2 526 834 

Kom i jobb 201903 202012 3 800 3 794 3 794 6 

Studiebron 201908 202012 1 800 0 0 1 800 

Summa   16 160 11 698 13 520 2 640 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

 
Hållbar skola 

Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid 
projektets slut 2021. 

  

  

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Gymnasieskolan 1 206 0 164 1 200 1 036 1 036 

Arbetsmarknadsinsatser 100 0 0 100 100  

Summa 1 306 0 164 1 300 1 136  

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Gymnasieskola 

Investeringsmedel har använts för att modernisera inventarier på UBG . Medel avsett 
för utrustning till produktionskök  ombudgeteras till 2020. 

  

  

Arbetsmarknadsinsatser 

Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet, valfrihet och jämlikhet för invånarna i 
fokus. 

 Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter. 
 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom 

Kulturskolans område. 
 Nämndens verksamheter ska vara jämlika. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för invånarna såväl som för medarbetarna. 
Sedan Corona-pandemin bröt ut under våren har nämndens verksamheter prövats och 
till stor del ställt om. Flera medarbetare har varit utlånade till socialkontoret både i 
verksamheten och som administrativt- och chefsstöd vilket har varit mycket värdefullt 
under en mycket krävande period. Nämndens verksamheter är viktig för kommunens 
attraktionskraft, trygghetsarbete och invånarnas livskvalité. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 
trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. 
Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 
områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, den öppna ungdomsverksamheten, 
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, 
allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande 
skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. 
Lika så Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 
medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och 
kulturscen samt fritidsavdelningen med förening  och anläggning, simhall och unga. 
Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och civil 
samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för 
alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men 
med koncentration till Kungsängen och Bro. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Corona-pandemin har präglat större delen av året. Verksamheten har fått ställa om och 
nya arbetssätt har skapats för att kunna erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv till 
kommunens invånare. Kultur- och fritidskontorets alla verksamheter har följt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och senare på året även regionens 
restriktioner. 

I början av pandemin sköts många arrangemang framåt i tid eller ställdes in helt. Från 
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mitten av juni till en bit in på hösten har mindre arrangemang genomförts utomhus 
och/eller med begränsat antal besökare. Flera digitala lösningar har lanserats bland 
annat sagostunder, digital undervisning, direktsända föreställningar och boktips. E-
media och strömmande filmer har ökat ordentligt och fritidsgårdsverksamhet, teater- 
och dansklasser har flyttat utomhus så mycket som möjligt. 

Politiska beslut har möjliggjort för föreningslivet att fortsätta sin värdefulla verksamhet 
för kommunens invånare till en bit in på senhösten men från början av november var 
flera verksamhet tvungna att stänga för fysiska besök/deltagande. Anläggningarna 
stängdes för all verksamhet enligt regeringens beslut och den regionala 
överenskommelsen i december och över hela jullovet. 

Flera av kontorets medarbetare har under en period varit utlånade till Socialkontoret, 
som mest fem stycken. Trots detta har det mesta av verksamheten ändå genomförts, 
ibland på nya sätt eller med begränsningar. Oroligheter i Bro under våren och 
försommaren gjorde att verksamheten deltog i samverkans forum med polis och 
kommunens övriga verksamheter hela sommarperioden. 

Efter år av diskussioner har äntligen en förlikning med PEAB slutförts. Återställandet 
av plan 4 samt utbyte av eltransformatorn på Kungsängens IP är nu genomförda. 

En mängd oförutsedda händelser påverkar verksamheten i slutet på året. Ridhustaket 
blåste av och skapade en akut situation. Krishanteringen och arbetet det medförde 
utfördes snabbt och effektivt. 

Andra viktiga händelser för perioden är: 

Årets invigningar och nyinstallationer 

Invigning av vår nya sporthall i Kungsängen med celebert besök av bordtennisförbundet 
och Jan-Ove Waldner. 

Två offentlig konst-projekt; Stjärnparken namngavs med offentligt konstverk med 
koppling till närmiljöns historia och Konstverket Ping Pong, som fått stor medial 
uppmärksamhet, installerades vid den nya sporthallen. 

Barnavdelningen i Brohuset kunde invigas och börja användas i maj månad efter 
Trygghetscentrets invigning i januari. Workshophallen kunde tas i bruk under hösten. 

Invigning av utställningen funkiskonstnärer i foajén på kommunhuset och finalen i 
funkismelodifestivalen direktsänds från Ekhammarscenen. 

Ny street workout-yta har anlagts i aktivitetsparken i samarbete med Bro IK och 
Stockholmsidrotten. 

Nytt konstgräs i Bro fotbollshall och digital inpassering i Kungsängens sporthall är 
installerat. 

Med fokus på barnen 

Lanseringen av Sparksapp.se tillsamman med Sparks generation är genomförd med 
mycket gott resultat. 

Kulturskolan bjuder i samarbete med biblioteket in alla 7-åringar i kommunen till 
Kulturhuset i Kungsängen. Det blir ett möte med alla instrument genom föreställningen 
Mitt i musiken samt ett besök på biblioteket, I sagans värld. 326 elever i årskurs 1 samt 
30 lärare får ta del av föreställningen. 

Jobbmässan genomfördes och är mycket uppskattad av så väl ungdomar som av 
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utställare. 

Bro:n flyttar tillbaka till Broskolan och invigs under festliga former. 

En mängd uppskattade och viktiga sommarlovsaktiviteter har genomförts i 
Kulturskolans regi, bland annat kollo inom film, slöjd, dans, pop och teater. Dessutom 
har vi erbjudit låtskrivarverkstad, konstworkshops, nycirkus, parkour, studio och 
funkismusikläger. 

Drive-in filmvisning på gamla Kungsängens IP med ett brett urval filmer för barn, 
ungdomar och vuxna med gratisbiljetter, samarbete med sommarjobbare och 
ungdomsproducent. 

Verksamheterna har tagit emot flera sommarjobbande ungdomar bland annat på 
Kvistaberg, hos ungdomsproducenten, inom anläggning, biblioteket och den öppna 
ungdomsverksamheten. 

Under höstterminen erbjöds nya kurser, musiklek, stråklek, brasslek, balett, Arts&Crafts 
samt skapa dans till kommunens barn via kulturskolan. 

Genom ny drift kan Konsthallen till viss del utvecklas till Barn-Konsthall där ungas 
röster hörs. 

Utveckling  

Driften av konsthallen är från och med 2020 övervägande i föreningsdrift. Det är de två 
största aktiva konstföreningarna i kommunen som har fått i uppdrag att förvalta och 
utveckla konsthallens verksamhet. 

Studyalong är en digital lärplattform som integrerar alla de tjänster som kulturskolan 
har att erbjuda – anmälan, kurslitteratur, digitala kurser, elevhantering, kommunikation 
och betalfunktioner. 

Nytt ljud- och bildsystem i simhallen vilket bidrar till utvecklingen av gruppverksamhet 
och till ökad trygghet då personalen kan kommunicera med besökare i alla utrymmen. 

Samverkan 
Digitalt nationaldags- och midsommarfirande genomfördes med eldsjälar i kommunen 
och sågs av nästan 3500 personer. 

Funkismello utvecklas tillsammans med socialkontoret för att erbjuda evenemanget till 
en större målgrupp. Finalen i Funkismelodifestivalen sänds från Ekhammarscenen med 
inbjuden publik. 

Verksamheterna har under året haft ett mycket nära samarbete med föreningarna. 

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten och kommunekologerna med Skogslaget 
röjdes bland annat området runt Kvistaberg och fornminnen. 

Första möte i ICLD projektet med Muranga, nu statar ett tre-årigt samverkansprojekt 
om ungas delaktighet och inflytande med fokus kultur och kulturhistoria. 

 
Vatten, vatten, vatten 

Flera större vattenskador och otjänligt dricksvatten på Kvistaberg med akuta 
driftskostnader. 

Översvämning av Kulturhusets stora scen mellan mars- december med följden; stora 
omställningar, ansträngd personal och uteblivna intäkter. Stora förseningar och 
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svårigheter i genomförande av restaureringen. 

Vattenskada i Marina föreningshuset då spillvatten trycks upp i golvbrunn. 

Vattenuppträngningar i sporthallsgolvet i nya sporthallen. 

Legionellaproblematik i Brohuset/simhallen. Flera åtgärder är vidtagna. 

Inbrott i simhallens maskinrum, mätinstrument, pumpar stulna. 

Besiktning av simhall genomfördes under sommaren av fastighetsägaren. Planerat större 
underhållsarbete krävs till sommaren 2021. 

Bibliotekets cykelkärra har varit ut och besökt olika badplatser, där de har lånat ut 
böcker och spel samt informerat om bibliotekets tjänster. 

Nya bryggor till, sylta, Hällkana och Lillsjön 

Besöksrekord på badplatserna - satsning med aktiviteter på tre badplatser med 
uppblåsbara lekplatser på vattnet och på land. Stor arbetsinsats för att städa och hantera 
sophanteringen. 

Kompletterande arbeten i aktivitetsparken för att avhjälpa vattensjuka områden. 

Äventyrsdelens styrsystem slutade fungera och var tvunget att bytas ut under årets sista 
månader. 

Trasiga avlopp och vattenläckage gjorde att ungdomsverksamheten i Trappan vid flera 
tillfällen var tvungen att stänga under året. 

Med miljön i fokus 

Arbete med hållbart idrottande med Ecoloop och flera andra kommuner i regionen. 

Miljöstipendium tilldelades Kulturscen för att tematiskt lyft och tillgängliggjort ämnet 
för offentligheten. 

Miljöstipendium tilldelades enheten för miljöarbetet med att minska spridningen av 
granulat från konstgräsplanerna till naturen. 

Siffror i korthet 

 10 942 besökare deltog totalt på 118 offentliga arrangemang (fysiskt 3790 och 
digitalt 7152). 
- Varav 48 trygghetsskapande lovarrangemang med 1217 där barn/unga aktivt 
deltog. 
-varav 1265 elever deltog genom 8 Skapande skola-aktiviteter i teman som 
identitet, etnicitet, inkludering, samarbete och miljö. 
- Varav 152 förskolebarn deltog i 2 interaktiva digitala föreställningar. 
- Varav ca 1000 besökare på Konsthallen 8 utställningar, i samarbete med våra 2 
konstföreningar och kommunövergripande #viärupplandsbro-utställningen. 
- 2 fornminnesplatser tillgängliggjordes. 
 

 Antal besök i Brohuset: 210 368 (2019) 145 559 (2020)  
 Antal besök i Kulturhuset, Kungsängen 126 783 (2019) 83327 (2020) 

 
 Utlån totalt på biblioteken 75 641 

- Varav barnlitteratur 29 440 
- Varav skönlitteratur 38 684 
- Varav e-böcker 6139 



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 6. Verksamhetsberättelse 2020 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020 7(16) 

 
 Besökare simhallen 53 030 (2019) 36 116 82020)  
 Besökare gym 9 604 (2019) 4767 (2020) 

  

1.4 Covid-19 effekter 

HEP 
Flera medarbetare, fem stycken gick över och stöttade socialkontoret under maj-augusti. 

Kulturskolans personal genomförde ett antal utomhusspelningar på äldreboenden under 
försommaren till stor glädje. 

Samverkan har detta år varit bredare mellan kontor, enheter och föreningsliv. Vi har 
använt våra resurser inom kommunen i ännu större utsträckning. 

Simskolor för grundskolan fortsätter som vanligt trots stängning av simhall. Detta 
innebar att vi lånade ut viss personal till annan verksamhet, fritidsgården. Vi omfördelar 
även personal så alla jobbar dagtid, vilket medför högre simskolelärartäthet. 

Samarbetet mellan den öppna ungdomsverksamheten, gårdarna, fältgruppen och skolan 
har blivit ännu bättre. 

Under december spelar kulturskolan in elevavslutningar, konserter, dans, teater och jul-
singalong som skickas ut digitalt till äldreboendena. 

Digitalisering 
Den digitala kompetensen i stort har höjts då flera utbildningar i digital teknik och 
kommunikation har genomförts för att klara av att ställa om. 

Vi har erbjudit digitala interaktiva föreställningar för förskolan. 

Arbetet med strömmande föreläsningar, bokcirklar och sagostunden har fungerat 
mycket bra och kommer att vara naturlig del i bibliotekets framtida arbete. 

Bibliotekets bestånd av e-media har uppmärksammats och nyttjas mer än någonsin. 

Filmning av lektioner och föreställningar samt digital undervisning och livestreaming 
har genomförts på kulturskolan. 

Den öppna ungdomsverksamheten har erbjudit digitala fritidsgårdar/mötesplatser. 

Vi har ställt om. 
Danslektioner och teaterlektioner flyttade utomhus. 

Funkisfestivalen som livesänds från Ekhammarscenen med inbjuden publik anpassat till 
rekommendationer och restriktioner. 

Lånesiffrorna sjönk avsevärt under våren. Biblioteket förlängde lånetiden på alla böcker 
och slopade tillfälligtvis förseningsavgifterna. 

Bibliotekets uppsökande verksamhet utökas: boken kommer, utökas till alla personer i 
riskgrupperna inklusive personer över 70 år. 

Invånarna har ringt in en beställning till biblioteket och sedan fått böckerna levererade 
utanför biblioteksbyggnaden, Take away. 

Klassbesöken och After school har varit igång men med minskat antal deltagare så att 
verksamheten kunnat hållas smittsäkert. 
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Lånen till förskolorna har hållit en jämn nivå eftersom de kunde beställa hem 
boksändningar. 

Positiva effekter 
Verksamheten har blivit mycket skickliga på att ställa om och anpassa sig efter rådande 
situation. 

Personalen har visat mycket hjärta och vilja att lösa denna, många gånger mycket tuffa 
situation. 

Positiv feedback från föreningarna till kommunen. De har visat mycket tacksamhet över 
det beslut som fattas och för det stöd som givits. 

Mycket bra samarbete med andra kommuner i regionen men också utanför. 

Invånare och besökare hittar ut till kommunens vackra natur och använder sig av 
friluftsanläggningarna i stor utsträckning. 

Fler vågar prova nya sporter och hitta nya intressen. 

Utveckling av det digitala formatet, vilket underlättar att samla grupper som 
föreningslivet då det sparar både tid och är positivt för miljön. 

Färre tjänsteresor vilket gjort att arbetstiden kunnat användas mer effektivt. 

Negativa effekter 
Vi ser i dag inte alla långvariga negativa effekter som nedstängningen har haft på 
folkhälsan men troligtvis kommer vi tappa hela åldersgrupper som inte kommer komma 
tillbaka till sina viktiga fritidsverksamheter. Detta kommer belasta de kommunala 
verksamheterna i framtiden. 

Föreningslivet har det tufft, det finns en utbredd oro för att tappa många medlemmar. 
Det är framförallt de äldre ungdomarna som eventuellt inte kommer att återuppta sin 
idrott och dessa individer är ofta ungdomstränare också. 

Vissa idrottsföreningar ser redan i dag ett tapp av medlemmar. 

När samhället stänger ner ser ingen de barn som behöver en pedagogs, en fritidsledares 
eller föreningsledares ögon. Vad gör det med ett barn som känner sig sviket och som i 
värsta fall hämtar tröst och kraft i kriminella nätverk? Vi känner stark oro för dessa 
barn. 

Den sociala distanseringen har varit svår för många och en oro finns om ännu större 
psykisk ohälsa. 

Oroliga och sysslolösa ungdomar, svårare att arbeta förebyggande och 
relationsskapande i det uppsökande verksamheten . 

Tappat kontakt med många ungdomar. 

Bristande arbetsmiljö när vi ställde om den öppna ungdomsverksamheten till 
uppsökande verksamhet med kort varsel på grund av långa leveranstider av varma 
arbetskläder. 

Polariseringen ökar då det digitala utbudet inte når alla och människors rätt att fritt delta 
i kultur- och fritidslivet begränsas för de som inte har teknisk utrustning. 

Brist av marknadsföringsresurser ute i verksamheten är mer kännbar då 
kommunikationen behöver gå fort och i många kanaler samtidigt. 

Ökad administration då nya Covid-19-klausuler behöver skrivas in i kontrakt med 
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externa aktörer. 

Mattecentrum fick lov att stänga ner sin verksamhet i mars vilket gör att många barn 
som sökte läxläsningshjälp stod utan stöd. 

Stänger ner gym och simhall helt för allmänheten den 5/11 och då stod många utan 
möjlighet till rehab och sin dagliga motion. 

Svårt att leda på distans och säkerställa arbetsmiljön. Kort framförhållning och otydliga 
besked har skapat stress och oro hos personalen, längre arbetsdagar på grund av bland 
annat svårare förutsättningar med digital undervisning. Höga krav på snabb omställning 
i verksamheten kort varsel. 
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 Den öppna ungdomsverksamheten, fritidsgårdarna, Bro:n och 
sommarlovsaktiviteter, var planerad att gå med underskott för att täckas upp av 
överskott på ledning kultur och fritid.  

 Förening och anläggning har ett planerat budgeterat underskott som täcks upp av 
överskott på ledning kultur och fritid. 

 Kulturavdelningen 

 Ej budgeterade stadsbidrag för stärkta bibliotek, projekt Råbyskolan och 
Konstprojekt.  

 Stor satsning på teknisk utveckling, utrustning och utbildning av digitala 
arrangemang och interaktiva möten med publik/ besökare allt för att bredda och 
öka tillgängligheten. Underskottet balanseras upp av överskott på Ledning 
Kultur och fritid. 

 Inventarier och anpassningar av sago- och workshopsrummet i och med 
Trygghetscenters öppnande i Brohuset. Underskott balanseras av överskott på 
Ledning Kultur och fritid. 

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Kulturscen, förlorade intäkter -180 tkr 

Lokalbokningen, förlorade intäkter - 500 tkr 

Simhallen, förlorade intäkter - 300 tkr 

Övriga tjänster -140 tkr 

Extra utbetalt stöd till föreningslivet -60 tkr 

Sjuklön till anställda - 336 tkr 
____________________________________________________________ 

Statlig ersättning av sjuklönekostnader 419 tkr 

Mindre vikarie och OB-kostnader vid stängning 140 tkr 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2020 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 1 567 1 500 0 

       

Summa   1 500 1 567 1 500 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

2018 beviljades Kultur- och fritidsnämnden medel från sociala investeringsfonden för 
att genomföra projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en hälsofrämjande 
och förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen. 

Kommunens sociala investeringar finns för att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för 
att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Investeringarna ska 
främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och 
utanförskap bland kommuninvånarna. 
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Målet med projektet har varit att stärka fritidsgården Trappan och därigenom förebygga 
en social problematik i Kungsängen. 

Projektmedlen har använts för att finansiera kompetent personal som har jobbat 
medvetet med att skapa en hälsoförebyggande mötesplats för unga i Kungsängen. 

Fritidsgården har haft möjlighet att samverka och samarbeta med skolan samt andra 
aktörer och funktioner i kommunen för att på ett samlat sätt arbeta konstruktivt med 
unga, vilket har varit stärkande för verksamheten men också trygghetsskapande på 
samhällsnivå. Även om effektmålen inte går att påvisa med ett direkt samband så ser vi 
en tydlig positiv utveckling de senaste åren, vilket framkommer både i 
Stockholmsenkäten, skolresultaten och på atmosfären på fritidsgården. Trots pandemin 
som påverkade verksamheten under 2020 är kommunens fritidsgårdar välbesökta och 
omtyckta vilket syns tydligt i resultaten av Stockholmsenkäten och i besökarstatistiken, 
detta bland annat tack vare den insats som gjordes i Trappan under projektperioden. 
Kultur- och fritidskontoret fortsätter arbeta vidare för att utveckla Trappan. 

Se slutrapporten i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen 2020. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Återuppbyggnad 
Friluftsgård Lillsjön 10 000 0 723 10 000 9 277 9 277 

Konstgräs i fotbollshallen 2 000 0 1 052 2 000 948 0 

Fastighetsunderhåll 2 000 0 1 626,6 2 000 373,4 0 

Upprustning Kvistaberg 3 925 0 158,2 3 925 3 766,8 3 767 

Upprustning stall 
Prästtorp 25 000 24 326 729 674 -55 0 

Sporthall anpassad för 
bordtennis 82 731 39 474 36 011 43 257 7 246 7 246 

Instrument/Utrustning 213 0 204 213 9 0 

Förbättring badplatser 471 0 422,5 471 48,5 0 

Skvalprännor lilla 
bassängen 160 0 0 160 160 0 

Självservice bibliotek 134 0 0 134 134 0 

Förvaltning av 
kulturmiljöer 223 77 0 146 146 146 

Ljudanläggningar 
simhallen 300 0 0 300 300 300 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 111,5 150 38,5 0 

Summa 127 307 63 877 41 037,8 63 430 22 392,2 20 736 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön - Startmöte är genomfört och första spadtag 
kommer ske i slutet på mars. 

Konstgräs i fotbollshallen- utfört under sommaren 2020 enligt avtal. 

Fastighetsunderhåll 
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 Digital inpassering Kungsängens sporthall 
 Målning av fasader Kungsängens IP och Marina föreningshuset. 
 Åtgärd belysning Bro sporthall 
 Värmeinstallationer Klockardalens IP. 
 Nya avbytarbås och mål, Bro IP 
 Åtgärder i aktivitetsparken, bland annat avhjälpning av vattensjukt område och 

en grusplan som är spolbar vintertid. 

Upprustning Kvistaberg - Avtal skrivet med entreprenör för kommunalt VA. 
Upphandling av nytt tak på Ladan pågår. 

Upprustning stall Prästtorp- gamla stallet rivet. 

Sporthall anpassad för bordtennis - Projektet kommer avslutas i början av 2021. Sista 
färdigställande av interiören pågår. 

Inköp av instrument/utrustning till Kulturskolan genomförd. 

Förbättring badplatser- badbryggor vid Hällkana och Lillsjön utbytta då de andra inte 
uppfyllde säkerhetskraven. 

Förvaltning av kulturmiljöer- används till permanent kulturmiljöutställning. 

Ljudanläggning simhallen installerad. 

Asfaltering Marina föreningshuset utfört enligt avtal. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Socialnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av den pågående 
pandemin och smittspridningen av covid-19. Vid krisberedskap och krishantering 
ansvarar Socialnämnden för att verksamhet bedrivs med samma lagkrav på säkerhet och 
uthållighet som under ordinarie verksamhet. Verksamheterna har under året visat på god 
beredskap, flexibilitet och gott samarbete i syfte att bibehålla trygghet och rättssäkerhet 
för nämndens målgrupper. 

Digitala möjligheter har utnyttjats väl i både professionella möten som i klientkontakter. 

Påfrestningarna har varit stora för personalens arbetsmiljö. Trots detta har 
verksamheternas planer för år 2020 kunnat bibehållas till viss del, om än i andra former. 
Planerade aktiviteter för samarbete, såväl internt som externt, har dock påverkats. 

  

  

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 
Socialnämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 
missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 
funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 

Socialnämndens tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 
bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig 
assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med 
missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- 
och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt 
samordning av nämndärenden och budgetarbete. 

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar 
Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

Från januari år 2021 tillhör AME, Arbetsmarknadsenheten, Socialnämndens 
ansvarsområde och utgör en del av enheten för ekonomiskt bistånd. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Barn, unga och familjer 

 Treårig projektstart av Barnskyddsteamet med uppdrag att erbjuda korta och 
snabba stödinsatser, delvis utan biståndsbeslut.  

 Fortsatt utveckling av metoder och stöd för barn och ungas rätt till information 
och delaktighet i utredningsarbetet. Material för unga "Min väg genom 
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socialtjänsten" färdigställdes, som ett komplement till material för barn "Min 
utredning" som färdigställdes under år 2019. 

 Ökad användning av Signs of Safety, en metod med fokus på utsatta barns 
trygghet och säkerhet. Metoden ger förutsättningar för förbättrat samarbete 
mellan socialtjänst och familj.  

 Organisationsjusteringar för såväl utredningsenheten som öppenvården i syfte 
att få en mer effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Utveckling av arbetet med 
placerade barns behov ges större utrymme genom att enheten har bildat en 
placeringsgrupp. Öppenvården för barn, ungdom och familj är nu en egen 
självständig enhet med enhetschef och samordnare.   

 Vuxen 

 Grund lagd för införandet av insats Bolots som ska underlätta och ge stöd till 
boende i sociala kontrakt med mål om eget självständigt boende. 

 Samarbetet mellan utredningsenhet och utförare av missbruksbehandling har 
under året stärkts. Urinprovtagning har införts som kontrollfunktion och del i 
utredning. 

 Upphandling av externa leverantörer av avhopparverksamhet genomförd i 
samarbete med Järfälla kommun. 

 Integration 

 LANE, stödboende för ensamkommande unga, avvecklades då 
behov/mottagande av ensamkommande unga successivt har minskat. 

 Planerat mottagande av 21 kvotflyktingar reducerades med anledning av covid-
19 och stängda gränser.  Under året har 11 kvotflyktingar tagits emot. 

Ekonomiskt bistånd/arbetsmarknad 

 Konsultläkare har anlitats med uppdrag att utreda försörjningshinder i syfte att 
hitta vägar till egen försörjning. 

 Satsning på digitala tjänster i form av e-tjänst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd vilket har givit ett resultat på 80% användning innan årets slut. 

 Politiskt beslut fattat om att AME, arbetsmarknadsenheten, från den 1 januari år 
2021 övergår till Socialnämndens ansvarsområde. 

 För att tillse att korrekta utbetalningar av försörjningsstöd sker har rutiner för 
ökade kontroller införts. 

Socialpsykiatri 

  Träfflokal med personalutrymmen uppsagd. 

Funktionsnedsättning 

 Ny servicebostad, Ringvägens servicebostad, togs i drift från den 1 februari. 
 Från den 1 januari år 2020 flyttades Daglig verksamhet och sysselsättning till 

Socialnämndens ansvarsområde. 
 Från den 1 oktober ny driftsform av kommunal personlig assistans, drivs på 

entreprenad av Carelli Assistans. 
 Flytt av verksamhet för sysselsättning i syfte att hitta mer ändamålsenliga 

lokaler och för att hitta samordningsvinster. Härnevi skolväg stängdes i 
september av arbetsmiljöskäl. 

 Som ett resultat av barnkonventionen som lag från 1 januari år 2020 har material 
tagits fram för att  delaktiggöra barnets perspektiv i utredning, beslut och 
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uppdrag.  

Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Omorganisation, är nu en fristående enhet med egen enhetschef.  

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Ansvarat för beredning av ordförandebeslut vid verksamhetsförändringar med 
anledning av covid-19. 

 Påbörjad kommungemensam upphandling av den sociala barn- och 
ungdomsvården.   

Påbörjad kommungemensam upphandling med tre anbudsområden inom LSS: Daglig 
verksamhet, korttidsvistelse för barn/vuxna. 

Genomlysning av avdelningens organisering genomförd, i samarbete med extern 
konsult. Avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd har avvecklats. Administrativa 
funktioner och systemansvariga ligger från år 2021 i linje med verksamhetsområde och 
inte centralt. En kvalitetsgrupp ligger från år 2021 direkt under socialchef i syfte att  
tydliggöra uppdrag och funktion. 

 Övergripande 

Covid-19 har medfört påfrestningar för allt arbete inom nämndens ansvarsområde, för 
såväl berörda målgrupper som för personal. Trots den ökade sjukfrånvaron bland 
personal under år 2020 bedöms stabiliteten som god med låg personalomsättning. 

  

1.4 Covid-19 effekter 

Positiva effekter av covid-19 

De digitala lösningar som finns för olika former av möten har påskyndad den digitala 
mognaden för såväl brukare som medarbetare. Många delar i såväl handläggning som 
professionella möten har kunnat genomföras med tillfredställande resultat och visat sig 
ge effektivt nyttjande av tid. Innovativa lösningar har getts utrymme att testas och 
flexibiliteten har ökat. Samtidigt som digitala lösningar kan ge positiva effekter för 
vissa grupper är det viktigt att uppmärksamma den risk som finns för att individer som 
inte kan nyttja de digitala verktygen hamnar i ett digitalt utanförskap. 

Verksamheternas kunskap och beredskap gällande kravställt skydd för smitta har ökat 
och adekvat utrustning utgör nu en självklar del i berörda verksamheter. 

Negativa konsekvenser av covid-19 

Det minskade antal klientmöten samt inställda verksamheter påverkar möjlighet till 
delaktighet och inkludering. För målgrupper som riskerar isolering har pandemin haft 
särskilt stor påverkan. Stängning av Daglig verksamhet och sysselsättning i mars år 
2020 har påverkat deltagares innehåll i sin vardag även om verksamheten har kunnat 
erbjuda alternativa aktiviteter. 

Antalet anmälningar gällande barn och unga har ökat varje år, så även under år 2020. 
Det är dock oklart om ökningen går att härleda till covid-19.  Vi vet att ökad isolering 
och minskat stöd från samhällsinstitutioner påverkar barn och familjer där det finns en 
problematik kring våld, missbruk eller andra psykosociala svårigheter i hemmet. Att 
barn och unga stannar hemma från skolan och ges distansundervisning och att 
fritidsaktiviteter i viss mån ställts in kan leda till ökat behov av stöd. 
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Kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar vilket gör att grupper som vanligtvis 
inte behöver söka försörjningsstöd från socialtjänsten tvingas till det. Grupper som 
redan har en svag anknytning till arbetsmarknaden drabbas ännu hårdare. Hälsa och 
socioekonomiska förutsättningar har avgörande betydelse när konkurrensen om arbeten 
ökar. Den ökade arbetslösheten och sysslolösheten har lett till ett flertal konsekvenser 
såsom inkomstbortfall och därmed större ekonomisk utsatthet, främst för redan utsatta 
grupper. 

Ökad personalfrånvaro har för de verksamheter som kräver fysisk närvaro medfört ökat 
behov av vikarieanställningar. 

Planerat samarbete, såväl internt som externt, har fått andra förutsättningar än planerat. 
Många samverkanstillfällen har ägt rum digitalt, skjutits fram i tid eller uteblivit vilket 
har påverkat kvaliteten och effektiviteten. 
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påverkar de som står längst från arbetsmarknaden. Pandemins konsekvenser för 
arbetsmarknaden, i synnerhet inom branscher där socialtjänstens målgrupper ofta ser ett 
första kliv ut i arbetslivet, är betydande och konkurrensen stor. Detta får direkt effekt för 
möjligheter till eget stadigt boende och är en samhällelig och konjunkturberoende 
omständighet som ger utmaningar för kommunen. 

Verksamheten har under år 2020 lagt en grund för införandet av stärkt stöd och kontroll 
i kommunens andrahandskontrakt, i form av bistånd Bolots. Denna insats ska ge 
kommunens andrahandshyresgäster ökade förutsättningar att komma vidare i sin 
bostadskarriär. Även samarbetet med budget- och skuldrådgivningen har stärkts. 

Av kommunens 50 sociala bostäder har 9 (nio) hyresgäster med biståndsbeslut om 
boende nått målet om eget självständigt boende vilket motsvarar 18% av totalen. Även 
om målet om 25% inte nås får resultatet bedömas som förhållandevis gott, med hänsyn 
till samhällsutvecklingen. 

Andel insatser för missbruksbehandling med uppnådda mål 

Mätning av målet kan analyseras väl med brukarenkät där den enskildes upplevelse av 
förändring samt behandlingens innehåll kan mätas. Under år 2020 har Härnevi inte 
kunnat prioritera detta arbete men har som mål att under år 2021 utarbeta underlag för 
mätning. 

Försörjningsstödstagare som går ut i arbete eller studier 

Målvärdet 45% nås inte och är sämre än resultat från år 2019. För år 2019 avslutades 
35% med avslutsorsak arbete/studier, för år 2020 ligger siffran på 30%. Covid-19 med 
högre konkurrens om arbetstillfällen och även om antalet studieplatser antas vara skäl 
för sämre resultat. Dock ska påpekas att det inte alltid är klarlagt av vilka skäl ett ärende 
inom ekonomiskt bistånd avslutas då flera klienter inte hörs av och skäl för avslut 
därmed blir oklart. Det betyder att resultatet kan vara bättre än redovisat. 

Andel som står till arbetsmarknadens förfogande med insats från AME 

Målvärdet beskriver att 98% av de som kan ta ett arbete också ska ha en insats från 
AME. Ett årligt genomsnitt för hur väl verksamheten når upp till målet visar på att 80% 
av dessa har en insats från AME. 

Andel som inte återaktualiserad för försörjningsstöd efter ett år 

Något fler återaktualiserades under år 2020 än under 2019. Andelen som återkommer 
har successivt ökat vilket kan antas vara effekter av covid-19 och att permitteringar och 
slutligen uppsägningar av anställningar har ökat. 

Andel upprättade arbetsplaner 

Vuxenenheten har under år 2020 arbetat för att öka andelen arbetsplaner. Enheten 
ekonomiskt bistånd visar en ökning från 1 januari år 2020 från 38% till att vid årets slut 
ligga på 77%. För nyanlända var andelen arbetsplaner i augusti 71,6 % för att ha 
minskat till 59,4 % vid årets slut. Totalt för vuxenenheten låg andelen aktuella 
arbetsplaner på 73,4 % vid årets slut. En förklaring till att målet om 100 % inte har 
uppnåtts kan vara handläggarbyten samt tillfälliga konsultuppdrag. 

Tillgänglighetsmått 

Snabb handläggning och beslut i ärenden är ett mått på tillgänglighet vilket ger den 
enskilde trygghet. Enheten ekonomiskt bistånd vill nå målet om besökstid hos 
socialsekreterare inom två veckor från att ansökan har inkommit. För år 2020 är detta 
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Andel brukare som upplever att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga 
för dem på sin dagliga verksamhet ska öka i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utfört år 2020. 

Andel brukare som upplever att deras boendestödjare låter dem bestämma över saker 
som är viktiga för dem ska öka i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utfört år 2020. 
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Resultatet visar ett underskott med 2,4 mnkr. Antalet placeringar inom missbruk och 
kriminalitet har varit högre under perioden då öppenvård inte har bedömts vara 
tillräcklig, 3,0 mnkr. Tomhyror för sociala lägenheter överstiger budget med 0,6 mnkr 
men vägs upp av lägre personalkostnader med 1,2 mnkr. 

Barn, unga och familjer 
Resultatet visar ett underskott med 3,8 mnkr beroende på höga kostnader för 
placeringar, 5,2 mnkr. Flera av de pågående placeringarna gäller ungdomar där 
problembilden är komplex och där gränsöverskridande beteende förekommer. Tidiga 
och förebyggande insatser behöver förstärkas och behandlingsinsatser i form av 
kvalificerade samtal erbjudas. Personalkostnaderna ger ett överskott med 1,4 mnkr,  
främst beroende på sjukskrivning och vakanta tjänster. 

Funktionsnedsättning 
Totalt visar verksamhetsområdet ett resultatet enligt budget. Statlig ersättning för 
covidkostnader uppgår till 6,5 mnkr, därav förbättrat resultatet jämfört med prognos. 
Överskott med 1,0 mnkr inom Daglig verksamhet och sysselsättning. Boenden för barn 
och vuxna visar ett överskott med 1,6 mnkr. Överskotten beror på effektiviseringsarbete 
under året, med start hösten år 2019. 
Personlig assistans visar ett underskott med 0,9 mnkr där egen regis verksamhet uppgår 
till -3,7 mnkr. 
Korttidsvistelse och korttidstillsyn visar ett underskott med 1,0 mnkr beroende på 
volymökning. Ledsagning och avlösning visar underskott med 0,1 mnkr på grund av låg 
ersättning. 
Hälso- och sjukvårdsenheten visar underskott med 0,4 mnkr och administration visar 
underskott med 0,3 mnkr beroende på konsultkostnader inom båda verksamheterna. 

Socialpsykiatrin 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,6 mnkr beroende på volymökning av 
externa placeringar. 

Integration 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 7,8 mnkr främst beroende på 
placeringskostnader för ensamkommande barn 6,5 mnkr. Ökade mottagnings- och 
försörjningsstödskostnader uppgår till 1,3 mnkr. 

Övergripande 
Resultatet för perioden visar ett överskott med 2,3 mnkr främst beroende på 
personalkostnader samt avsatta medel för volymförändringar. 

  

Ekonomiskt bistånd  
Resultatet visar ett underskott med 12,3 mnkr, dels beroende på ökning av antal hushåll 
där covid -19 är en del av förklaringen, samt ökning av riksnorm. 

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Covid-19 
Under år 2020 har kostnaderna kopplade till covid -19 uppgått till 10,9 mnkr. De extra 
kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av covid-19 avser främst 
personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under perioden tillfälligt 
har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. 
Några enheter har tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för ökade 
sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för 
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skyddsutrustning har främst belastat Äldre- och omsorgsnämnden.  

Under hösten har statlig ersättning uppgått till 91 procent av ansökt belopp fram till 
augusti månad samt rekommenderade uppbokning från Socialstyrelsen för perioden 
september-november med 90 procent av ansökt belopp, motsvarande totalt 9,2 mnkr. 

Totalt återstår covidkostnader med 1,7 mnkr för Socialnämnden. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2020 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG -Sociala insatsgruppen 2018 2021 2 570 1 724 2 070 500 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 1 646 6 100 0 

Summa   8 670 3 370 8 170 500 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Sociala insatsgruppen, SIG 
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå 
uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade 
och beslutade medel. SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där 
verksamhetsidén bygger på metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt 
andra berörda huvudmän. Projektet SIG avslutades vid årsskiftet 2020/21 och arbetet 
för att implementera insatsen i den ordinarie verksamheten inom såväl myndighet som 
öppenvård har påbörjats. Erfarenheter från projektet och nya resurser har i form av fler 
behandlare med kompetens för att stödja och behandla unga och vuxna för att lämna sitt 
kriminella nätverk kommer möjliggöra ett framåtsyftande arbete och starka team. 

  

Barnskyddsteam 
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet startade 
under början av år 2020 med inrättande av tre tjänster i ett Barnskyddsteam. 
Barnskyddsteamet erbjuder barn, unga och familjer förebyggande samtal, snabba korta 
insatser i form av samtalsstöd samt krisstöd med målet om att kunna erbjuda  insatser 
utan beslut samt  begränsa behovet av externa placeringar. 

  

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Inredning ny 
servicebostad 150 0 139 150 11  

Tekniska hjälpmedel 50 0 0 50 50  

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 0 300 300  

Upprustning 
bostadsrättslägenheter 50 0 116 50 -66  
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

Summa 550 0 255 550 295  

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Budgeterat belopp för investeringar uppgår till 0,55 mnkr och utfallet till 0,26 mnkr och 
består av inredning av ny servicebostad samt upprustning av bostadsrättslägenheter. 
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1 Upplands-Bro 

1.1 Revisionen 
Ansvarsområde och organisation 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag 
att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den 
kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och 
därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar 
revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättssäkerhet. 
Kommunfullmäktige har för mandatperioden utsett åtta revisorer som enligt 
kommunallagen årligen ska granska all verksamhet inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Bland 
revisorerna utses även lekmannarevisorer som har i uppgift att granska de kommunala 
bolagen, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Viktiga händelser under året 

Revisorerna sammanträder cirka tio gånger per år. Möten genomförs också löpande med 
kommunens och bolagens politiker och ledande tjänstepersoner. Under året som gått har 
möten genomförts med ledande politiker i kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt 
ledande tjänstepersoner i förvaltningarna och i de kommunala bolagen. 
Under året har all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna 
översiktligt granskats. Förutom den översiktliga granskningen har fördjupade 
granskningar genomförts inom följande områden: 

 Granskning av tillsynsverksamhet inom bygg- och miljönämndens 
ansvarsområde 

 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
 Granskning av kvalitetsarbetet inom grundskolan 
 Granskning av bolagsstyrning 
 Granskning av kommunens hantering av covid-19 

Revisorerna fortbildar sig genom deltagande i utbildningar, konferenser och i samband 
med erfarenhetsutbyte med revisorer i andra kommuner. Revisorernas verksamhet 
framgår av revisionsberättelsen, avlämnade revisionsrapporter som finns publicerade på 
kommunens hemsida, samt revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020. 
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Ekonomi 

  

  Budget 2020 Redovisat 2020 Avvikelse 2020 
Avvikelse 

2019 

(tkr) 
Kost-

nad Intäkt 
Kost-

nad Intäkt 
Kost-

nad Intäkt Netto Netto 

Revisionen 1 180  999  181 0 181 29 

  

Ekonomisk analys 

Revisionens verksamhet redovisar 181 tkr (29 tkr) i överskott för år 2020. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Stort fokus har legat på en välskött och trygg utemiljö. Projekt såsom restaurering av 
Frölundavägen, nya vägvisningsskyltar i Kungsängen och Brunna, stödsådd av ängar, 
ny gång- och cykelbana längs Bygdegårdsvägen och ny trygghetsbelysning i Bro har 
avslutats. 

Det mångåriga samverkansarbetet med Håbo, Sigtuna och Knivsta för gemensam 
upphandling av entreprenör för insamling av rest- och matavfall är i drift och 
fyrfackskärl för villor och fritidshus har rullats ut. I samband med detta har nya 
avfallsföreskrifter tagits fram. 

Inom VA har fokus varit på förebyggande underhållsarbeten och att färdigställa 
utredningar inför fortsatta underhållsarbeten. UBS-ledningen färdigställdes under året 
och Sågbacken har byggts ut. 

Nya taxor för avfall, VA och mät/kart har antagits under året. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 

Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar 
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer. 

Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att 
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för 
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar. 

Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret omorganiserades den 1 
september 2020 och Tekniska avdelningen, som genomfört arbetet inom nämndens 
ansvar, har delats upp i fyra avdelningar: gata/park/trafik, mät/GIS samt 
affärsverksamheterna avfall respektive vatten- och avlopp. Varje avdelning leds av en 
avdelningschef. 

På kontoret finns även avdelningarna bygg, exploatering, miljö/livsmedel, plan samt 
strategisk planering. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Gata/Park/Trafik-verksamheten 
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Flera projekt inom inom verksamheten har genomförts, exempelvis: 

 Två nya busshållplatser ha byggs på Mätarvägen. 
 Ombyggnation av ny infartsväg samt parkering vid Blomman förskola 

färdigställdes våren 2020. 
 Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och Bygdegårdsvägen har 

byggts. 
 Gång- och cykelväg på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen 

och Håtunavägen har byggts. 
 Projektering av gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan har 

genomförts. Projektet kommer genomföras i samband med att VA lägger 
ledningar för att kunna nyttja återställningsarbetet som en del av gång- och 
cykelvägen. 

 En trafiksimulering för Brunna industriområde har genomförts. 
 Ombyggnation av infartsparkeringen i Kungsängen har påbörjats. 
 Nybyggnation av trappan vid Bro station har påbörjats. 
 Gångtunneln under Blomstervägen i Bro har målats av sommarjobbare 2020 

samt kompletterats med bättre belysning för att öka tryggheten och minska 
skadegörelsen. 

 Förlundavägen har övertagits av kommunen. Vägen har åtgärdats under 2020 då 
den tidigare var i mycket dåligt skick. 

 En cykelstrategi för kommunen 2020-2025 har tagits fram och beslutats av 
Kommunfullmäktige. Arbeten med åtgärder inom cykelstrategin har pågått 
under hela 2020. 

Verksamheten arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder och har åtgärdats samtliga 
brister som identifierats vid trygghetsvandringar under året. Trygghetsvandringarna 
genomföras i samverkan med bland annat trygghetsvärdarna i Bro och med BID, 
Business Improved District, i Bro. 

Mät- och GIS-verksamheten 

Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras 
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. 

Ett projekt för att digitalisera detaljplaner har påbörjats tillsammans med 
planavdelningen och förberedelser för 3D-modelleringar pågår. 

Upplands-Bro kommun avser att synkronisera vår databas med fastighetsgränser med 
Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard som 
förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Förberedelser flr 
detta har gjorts genom bland annat införskaffande av nya programvaror och arbetar nu 
enligt den nya standarden. 

Avfallsverksamheten 

För första gången någonsin så fick en ny entreprenör uppdraget att samla in kommunens 
mat och restavfall. Denna upphandling genomfördes tillsammans med Sigtuna, Knivsta 
och Håbo, vilket gör uppdraget till en väldigt stor entreprenad. 

En mängd nya avtal har skrivits under året för att kunna genomföra 
fyrfacksinsamlingen, men även för att utveckla andra verksamheter tillsammans med de 
andra samarbetskommunerna. Några exempel på nya avtal: 

 Insamling av rest och matavfall + förpackningar och tidningar. 
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 Förbränning av restavfall 
 Matavfallsbehandling 
 Omlastning av förpackningsmaterial 
 Transport av förpackningsmaterial 
 Försäljning av förpackningsmaterial 
 Inköp och utställning av fyrfackskärl 
 Fett och slam insamling 
 Transporter från kretsloppscentraler icke farligt avfall samt farligt avfall 
 Försäljning av däck på fälg och metallskrot samt kabel 
 Avfallsapp 

Tillsammans med samarbetskommunerna så utvecklade varje kommun en app som 
hjälper medborgarna att källsortera på rätt sätt. Ett bra verktyg för avdelningen att nå ut 
med viktig information snabbt och effektivt. 

Nya avfallsföreskrifter har arbetades fram tillsammans med samarbetskommunerna för 
att skapa en gemensam plattform i arbetet med fyrfack. 

VA-verksamheten 

Verksamheten har arbetat med flera stora projekt under året. 

 Redundansledningen vid Ekhammar färdigställdes i mars. 
 Ett stort arbete med syfte att minska andelen tillskottsvatten pågår löpande. 

Under året har flera utredningar/undersökningar genomförts och resultat för 
dessa kommer att åtgärdas kommande år.  

 En stor underhållsinsats som genomförts är rensning av sediment i 
Tibbledammen. 

 Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och 
styr- och elsystem.  

 Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla pågår och ett 
större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är genomfört. 

 I dagsläget är ca 1000 digitala vattenmätare monterade och arbetet med att byta 
ut samtliga fortsätter. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med frågan. 

Verksamheten arbetar aktivt med utbyggnad av VA-nätet på landsbygden. Området 
Sågbacken är färdigställt, projektering av Ådö skog är färdigställd, anslutning av Tjusta 
är färdigprojekterad och i Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts. 

Nya taxor 

Nya taxor för avfall, VA, mät/kart och trafikanordningsplaner och schakttillstånd har 
tagits fram och beslutats under året. 

1.4 Covid-19 effekter 

Gemensamt för verksamheterna har den ökade förekomsten av hemarbete och digitala 
möten bidragit till mindre restid och där till kopplade kostnader.  Sjukfrånvaron har inte 
heller ökat som befarat tack vare möjligheten att arbeta hemifrån. 

Verksamheterna har under våren lånat ut medarbetare för administrativt stöd till 
socialtjänsten. 

Det har upplevts svårare att komma igång med projekt och att driva de projekt som varit 
under byggnation på grund av mycket sjukfrånvaro hos entreprenörer. 
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Utöver detta har specifika verksamheter drabbats på olika sätt: 

 Beläggningsgraden på parkeringarna har minskat på grund av mer hemarbete 
och mindre nyttjande av kollektivtrafiken och därmed gett lägre intäkter i 
parkeringsavgifter. 

 Färre ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har inkommit under året vilket 
kan bero på att många inte velat ta hem hantverkare på grund av smittspridning 
under rådande pandemi. 

 Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i 
och med effekterna av Corona-pandemin. Efterfrågan på framförallt 
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet i samband 
med fastighetsförrättningar har sjunkit drastiskt. Antalet beställningar av 
nybyggnadskartor och lägesinmätning har också varit lägre under 2020. Det har 
beställts fler primärkarteutdrag under 2020, men arealen på utdragen har varit 
mycket mindre än föregående och vilket genererar en lägre intäkt.  

 Kretsloppscentralerna har haft rekordmycket besökare under pandemin. 
Hemarbete och semester på hemmaplan är förmodade orsaker. Kommunen gick 
i slutet av året ut med en vädjan till besökare att försöka begränsa antal besök 
och att man gärna får komma på vardagar när det är mindre tryck än på helgerna. 

 Förekomsten av hembesök hos VA-abonnenter begränsades kraftigt. 
Vattenmätarbyten har skett under året på frivillig basis. 
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Antal genomförda medborgarenkäter om upplevd trygghet/säkerhet 

En enkät har skickats ut till medborgare för att dom skulle ha möjlighet att inkomma 
med synpunkter kring trygghet då trygghetsvandingarna behövde begränsas med antal 
deltagare på grund av pandemin. I vanliga fall bjuds medborgare med till 
trygghetsvandringarna. 

Andel medborgarförslag som besvaras inom ett år 

Samtlig medborgarförslag som inkommit till Tekniska nämnden har besvarats inom ett 
år, de flesta snabbare än så. 
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Inom gator och vägar har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat 
utfallet. Den milda vintern, en allmän återhållsamhet inom parkverksamheten samt fler 
markupplåtelser bidrar till att verksamheten redovisar ett överskott. 

Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter 
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den 
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står 
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under perioden april-oktober har beläggningen på 
parkeringarna sjunkit med 40%. 

Intäkter från bland annat trafikanordningsplaner och schakttillstånd blev lägre än 
budgeterat och kan bero på att det framförallt varit större och längre byggnationer i 
kommunen under året. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Verksamheten redovisar ett överskott vilket beror på färre antal ansökningar. Troligen 
är detta en effekt av pandemin då framförallt äldre och sjuka personer inte vill att 
hantverkare ska komma hem till dem med tanke på smittspridningen. 

Mät- och GIS-verksamheterna 

Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och 
med effekterna av pandemin. Under 2020 har antalet ärenden inte sjunkit särskilt 
mycket som befarat, men typen av ärenden har förskjutits från "komplexa" ärenden som 
ger mer intäkt till fler "enklare" ärenden som inte ger lika mycket intäkt och arealerna 
på t ex primärkarteutdrag har minskat varit mindre än föregående år. En del av 
intäktsförlusterna har hämtats igen genom att minska kostnader. 

GIS-verksamheten ligger i linje med budget. 

Affärsverksamheter 

Avfallsverksamheten 

Införandet av fyrfack har inneburit en del extra kostnader initialt, detta är kostnader som 
avdelningen varit medveten om en längre tid. Den långsiktiga strategin från avdelningen 
är kostnadsmedvetenhet i alla led, och därför har dessa extra kostnader kunnat täckas i 
den ordinarie budgeten. Under året har ett stort antal nya avtal slutits som skapat 
förutsättningar att bedriva fyrfacksinsamlingen utan att behöva höja avgifterna för 
enskilda hushåll i den nya taxan. Det handlar framförallt om behandlingsavgifter för 
restavfall och matavfall där vi tack vare samverkan fått förmånligare priser. Försäljning 
av förpackningsmaterial ger också viss ersättning även om det inte är i närheten av de 
ersättningar som vi kan kräva när lagstiftningen kring fastighetsnära insamling av 
förpackningar träder i kraft. 

Även på kretsloppscentralerna har nya arbetssätt och avtal inneburit minskade utgifter 
och ökade inkomster genom försäljning av kablar, metallskrot. Nytt transport och 
behandlingsavtal har också skrivits med bättre förutsättningar för verksamheten att hålla 
nere framförallt transportkostnaderna. 

VA-verksamheten 

Årets resultat ligger ungefär i linje med budget. Verksamheten lämnade ett större 
underskott i år, ca 7 MSEK till följd av fortsatt stora investeringsvolymer. 
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3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Samtliga entreprenader inom gata/park/trafik har försenats på grund av pandemin, det 
gäller bland annat sjukfrånvaro, förseningar i leveranser och förseningar i 
upphandlingar. Detta innebär att beställningar som gjorts inte hunnit genomföras i den 
mån som var planerat för och investeringsmedlen behöver flyttas med till 2021. 

Parkeringsintäkterna har påverkats av pandemin då beläggningen minskat på 
betalparkeringar vilket inneburit lägre intäkter. 

Bostadsanpassningsbidrag har minskat 2020. Detta beror framförallt på färre 
ansökningar som kan koppas till att färre "vågar" ta hem hantverkare på grund av 
pandemin. 

Mätverksamheten har haft minskade intäkter på ca 600 tkr på grund av effekter av 
pandemin. 

Högre tryck på våra återvinningscentraler har medfört större mängder insamlat material 
och fler transporter än året innan med ökade kostnader som följd. 

3.3 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

TN att fördela 0 0 0 900 900 0 

Kungsängens torg 
ombyggnad lekyta 700 0 0 0 0 700 

Drönare 200 0 0 0 0 200 

Gatubelysning 2 000 0 1 998 2 000 2 2 

Beläggningsunderhåll 3 985 0 3 766,6 3 985 218,4 218,4 

Lekplatser 1 561 0 963,4 1 561 597,6 597,6 

Bullerdämpande åtgärder 2 130 0 1 476,2 2 130 653,8 653,8 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 6 709 0 5 907,4 6 709 801,6 801,6 

Parkeringspaketet 
Kungsängen 877 0 492,5 877 384,5 384,5 

Trygghetsskapande 
åtgärder 845 0 402,6 845 442,4 442,4 

Vägvisningsplan 600 0 600 600 0 0 

Investering till upplag 500 0 170 500 330 330 

Gröna dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 

Frölundavägen  2 000 0 1 865,2 2 000 134,8 134,8 

Kungsängen C etapp 3 
Torget 25 560 25 505 55 3 395 3 340 0 

Gång- och cykelväg 
mellan Tjusta och Håbo-
Tibble 3 340 0 0 0 0 3 340 

Summa 52 507 25 505 17 696,9 27 002 9 305,1 9 305,1 

900 tkr från "TN att fördela" har enligt beslut i TNAU den 20 november 2020 fördelats 
om till de nya projekten "Kungsängens torg ombyggnad lekyta" och "drönare". 
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3 340 tkr från "Kungsängen C etapp 3 Torget" har enligt beslut i Kommunfullmäktige 
den 10 juni 2020 (KS 20/0370) fördelats om till projektet "Gång- och cykelväg mellan 
Tjusta och Håbo-Tibble". 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 
Ombudger
as till 2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255 0 0 255 255 255 

Kärlinköp 13 000 0 5 444,9 13 000 7 555,1 7 555,1 

KLC i egen regi 500 0 498,9 500 1,1 0 

Summa 13 755 0 5 943,8 13 755 7 811,2 7 810,1 

Investeringsredovisning VA 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Nya ledningar, 
renovering och serviser 22 402 0 14 288 22 402 8 114 8 114 

Diverse inv. Maskiner 1 141 0 165,7 1 141 975,3 0 

Pumpstationer 10 817 0 2 081 10 817 8 736 8 736 

Tillskottsvatten 13 407 0 0 13 407 13 407 5 000 

LPS-pumpar 
ospecificerat 6 097 0 1 031,3 6 097 5 065,7 2 500 

Dagvattendammar/-
åtgärder 22 832 0 4 570,3 22 832 18 261,7 18 261,7 

Utökat VA-
verksamhetsområde 52 922 0 108,5 52 922 52 813,5 52 813,5 

Nytt fordon 5 110 0 2 261 5 110 2 849 2 849 

Parken i Gröna dalen 12 500 0 1 470,5 12 500 11 029,5 11 029,5 

Norrvattens ledningsflytt 10 000 0 1 018,9 10 000 8 981,1 8 981,1 

Åtgärder på 
spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 497 730,8 149 503 148 772,2 148 772,2 

UBS-ledning 
(Sigtunaledningen) 150 000 120 970 9 168,4 29 030 19 861,6 19 861,6 

Vattenkiosker 1 193 0 104 1 193 1 089 1 089 

Projektera Näshagen, 
Tjusta 2 905 0 4,8 2 905 2 900,2 2 900,2 

Ådö utbyggnad 43 172 0 4 975,5 43 172 38 196,5 38 196,5 

Överföringsledning 
Säbyholm 10 000 0 1 066,1 10 000 8 933,9 8 933,9 

Anläggningsavgifter 0 0 -13 985,4 0 13 985,4 0 

Nya ledningsrätter 0 101,5 247,7 0 -247,7 -247,7 

Summa 514 498 121 568,5 29 307,1 393 031 363 723,9 337 790,5 

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 

Gatubelysning: Under hösten 2020 investerade verksamheten i ny belysning på platser 
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som upplevdes som mörka och otrygga samt såg över belysning i anslutning till 
gångtunnlar, övergångställen och stationsområden. En del belysningsåtgärder har även 
genomförts inom projektet trygghetsskapande åtgärder. 

Beläggning: Verksamheten har genomfört asfaltering på bland annat Effektvägen, 
Råbyvägen och Lillsjö badväg. En inventering av vägnätet är genomförd och utifrån den 
tas en åtgärdslista fram. Flera av kommunens stora vägar såsom Enköpingsvägen och 
Granhammarsvägen är i behov av asfaltering, dock rymdes inte asfaltering av dessa i 
årets budget, men verksamheten har genomfört spricklagningar samt  lagat potthål. 
Verksamheten har även genomfört en hel del reparationer på kommunala grusvägar som 
exempelvis Härnevi skolväg. 

Rekreationsytor, lekytor och parker: Verksamheten har bland annat utvecklat mindre 
planteringsytor (permakultur i Bro), sett över befintliga planteringar i rondeller, 
kompletterat befintliga lekplatser med lekutrustning där det funnits behov och arbeta 
vidare med säker skolväg. Utöver detta har verksamheten ansökt och fått beviljade 
medel för LOONA-projekt som är för att främja den biologiska mångfalden i 
kommunen. Av bidraget har ängar stödsåtts, och nya ängsytor skapats. Verksamheten 
har även placerat ut humleholkar och insektshotell. 

Bullerdämpande åtgärder: Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder 
och kommer som ett först steg i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds 
möjligheten att söka bidrag för åtgärder. Två större bulleråtgärder har genomförts, 
bullervall vid Blåsarvägen samt bullerplank vis Byggdegårdsvägen. Även projektering 
och planering för bulleråtgärder vid Sylta är under framtagande. 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Flera  projekt i trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet har genomförts såsom byggnation av gång- och cykelväg 
längs med Bygdegårdsvägen och Klövtorpsvägen, upphandling av regional gång- och 
cykelväg längs med Enköpingsvägen etapp 2, upphandling av gång- och cykelväg längs 
med Kockbackavägen samt  färdigställande av nya busshållplatser i Brunna. Underlag 
för upphandling av GC-väg mellan Tjusta och Håbo-Tibble är under framtagande. 

Parkeringsåtgärder Kungsängen: Verksamheten har byggt korttidsparkering på 
Furuhällsvägen samt upphandlat och påbörjat ombyggnation av Infartsparkeringen i 
Kungsängen för att effektivisera ytan. 

Trygghetsskapande åtgärder: Verksamheten har arbetat aktivt för att förbättra 
tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis röjningar och 
bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga ytor som bidrar 
till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad och trevlig. 
Genom  trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt genom egna iakttagelser 
och tidigare studier togs en åtgärdslista fram med prioriteringar för trygghetsskapande 
åtgärder. Det pågår även samarbete med olika aktörer som exempelvis 
trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business Improved District), 
Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare. Sammantaget gör det att 
enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som gemensamt identifieras och 
där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga vid trygghetsvandingar där 
även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras. 

Vägvisningsplan: Projektet med att byta ut vägvisningsskyltar har genomförts på 
huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar, stolpar och fundament är inköpta för 
att påbörja bytet av vägvisningsskyltar i Bro. 

Investering till upplag: Driftbehovet ökar i kommunen och enheten behöver 
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effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett upplag som fungerar 
utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med VA verksamheten. En 
behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid Korsängen behöver frigöras 
för andra ändamål. Arbetet har inte påbörjats under 2020 utan kommer genomföras 
under 2021. Verksamheten har skapat en yta för att hantera ris från röjningar för att göra 
detta arbetet å ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Kommunen har beviljats statsbidrag 
(från Boverket) för utveckling av städer till gröna och hälsosamma platser samtidigt 
som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Statsbidraget 
får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda ytor såsom lekutrustning, belysning, 
parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade ytor och plattsättningar. För att 
fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten med att tillskapa dessa delar. 
Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna 
dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018, § 58. Eftersom 
parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och papperskorgar är 
delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms investeringsbudgeten behöva 
flyttas till 2021. 

Frölundavägen: Kommunen är nu väghållare på Frölundavägen och åtgärder har 
genomförts på vägen för att den ska ha kommunal standard. 

Kungsängens c etapp 3 Torget: Kungsängens torg etapp 3 är färdigbyggt och 
slutbesiktat. Kommunfullmäktige har beslutat (10 juni 2020 KS 20/0370) att flytta 
resterande medel till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet till förmån för projektet 
"Gång- och cykelväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble". 

Avfallsverksamheten 

Nya containrar kretsloppscentraler: Projektet har skjutits fram till 2021. 
Upphandlingen kommer publiceras i januari/februari för ett inköp under sommaren 
2021. 

Kärlinköp: Inköp av fyrfackskärl har genomförts och utställning av de nya kärlen har 
genomförts. En del av kostnaderna för investeringen hann dock inte komma med på 
2020 utan kommer att bokföras på 2021. 

KLC i egen regi: En mindre renovering av personalutrymmen på kretsloppscentralen 
har gjorts tillsammans med en del andra utrymmen på stationerna. 

VA-verksamheten 

Diverse maskiner: Mindre investeringar i uppgradering av maskiner och verktyg är 
genomförda. 

Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och 
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer. 

Tillskottsvatten: Utredning i Brunna är genomförd. Åtgärder kommer att utföras under 
2021. 

LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden, 
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete är 
genomfört för anslutning av Tegelhagen. 

UBS-ledningen: De sista kvarvarande arbetena i anslutning till Norrvattens 
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tryckstegringsstation är genomförda. Projektet är nu avslutat. 

Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda och nu driftsatta, en i Bro, en i 
Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk 
kan bli aktuell i Håbo-Tibble. 

Dagvatten: En större punktinsats norr om IP är projekterad men entreprenaden 
framskjuten och påbörjas efter sommaren 2021. 2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 
miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver 
skjuta till samma belopp fram till 2021. Projektering och planering är slutförd och 
entreprenad påbörjas våren 2021. Sedimenttömning av Tibbledammen är genomförd. 

Nya ledningar, renovering och serviser: Redundansledningen vid Ekhammar 
färdigställdes under våren. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas 
troligen tidigt 2021. 

Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är färdigställd. Ådö skog är 
färdigprojekterat och upphandlas under vintern 2021. 

Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är 
färdigställda och upphandling påbörjas tidigt 2021. 

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta färdigställt, övriga påbörjas 2022. 

Fordon: En ny buss till VA-driften är införskaffad. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett 
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras 
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och 
avskrivningstiden på anläggningarna. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden: 

1. Kunskapslyft 
2. Ökad trygghet, ordning och studiero 
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny 
förskola, Kristallen. 

Under våren påbörjades en omfattande satsning på elever med annat modersmål än 
Svenska. Satsningen pågår med stöd av Skolverket i tre år och omfattar förskola, 
grundskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning. 

En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, har prövats 
på några enheter under hösten 2020. 

Under hösten startades kommungemensamma resursgrupper (särskilda 
undervisningsgrupper) för elever i behov av särskilt stöd. 

Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen färdigställdes i slutet av 2020. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, 
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem 
samt kostenhet. 

Verksamheterna är till stora delar obligatoriska och omfattas av nationella styrdokument 
som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och 
allmänna råd. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer med 
ansvar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 

Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har även 
tillsynsansvar för dessa. Utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala 
verksamheten. Nämnden har även ett ansvar som hemkommun för alla barn och 
ungdomar som bor i kommunen, som valt en fristående skola eller en skola i annan 
kommun. 

Utbildningskontoret har en utbildningsavdelning som ger stöd åt verksamheterna. Inom 
organisationen finns också kommunens kostenhet och  Resursenheten som ansvarar för 
modersmålsundervisning och central elevhälsa. 

Nämndens verksamheter sysselsätter totalt 900 anställda, inklusive tidsbegränsade 
anställningar. 

Volymer: 

  2020 2019 2018 
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  2020 2019 2018 

Barn i pedagogisk omsorg 45 51 48 

Familjer som besöker 
öppna förskolan 70 70 78 

Upplands-Brobarn i 
förskolor 1 964 1 884 1 772 

Upplands-Broelever i 
grundskolor 4 040 3 863 3 665 

Upplands-Brobarn i 
fritidshem 1 522 1 502 1 489 

  

1.3 Viktiga händelser under året 

Kommungemensam satsning för barn och elever med annat modersmål 

Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt 
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket. Syftet är att ge elever med annat 
modersmål än svenska bättre förutsättningar. Under våren genomfördes en omfattande 
analys av vilka insatser som verksamheterna behöver göra. Kommande fem terminer 
ska dessa insatser förverkligas. Under hösten har de  olika insatserna påbörjats i 
förskolan, grundskolan, gymnasiet och på vuxenutbildningen. Tyvärr så har rådande 
pandemi påverkat några av utbildningsinsatserna. 

Förskola 

På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny 
förskola, Kristallen. 

Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen färdigställdes i slutet av 2020. 

Grundskola 

Fler elevplatser inom grundskolan har skapats genom att tillfälliga lokaler har placerats i 
anslutning till tre av kommunens grundskolor. Dessa togs i bruk under höstterminen 
2020 

En modell med klassmentorer i grundskolan kallad Upplands-Bromodellen, har startats 
upp på tre grundskolor. 

Kommungemensamma resursgrupper (särskilda undervisningsgrupper) för elever i 
behov av särskilt stöd har startats på två skolenheter. I planen ska det bli tre 
kommungemensamma resursgrupper under 2021. 

Utbildningsnämnden har gett utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på en ny 
resursfördelningsmodell. 

1.4 Covid-19 effekter 

Verksamhetsåret 2020 har präglats av Covid-19. Restriktioner har gjort att sjukfrånvaro 
hos såväl barn och elever som personal har varit betydligt högre än normalt. Det har 
även gjorts åtgärder för att minska smittspridning och trängsel som påverkat 
verksamheten mycket. Alla former av större sammankomster och resor har tagits bort. 
Många möten har skett digitalt vilket har påskyndat den digitala kompetensen hos 
många medarbetare. Covid-19 har tagit stort fokus och mycket tid i anspråk. Det 
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ordinarie utvecklingsarbetet har till viss del fått stå tillbaka. Fokus har varit på att 
upprätthålla en bra verksamhet samtidigt som myndigheternas olika restriktioner och 
rekommendationer har följts. Alla enheter har jobbat aktivt med riskbedömningar och 
gjort lokala anpassningar i syfte att minska trängsel och smittspridning. 



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 10. Verksamhetsberättelse 2020 Utbildningsnämnden

    

   

  

          
          

             
       

           

          
             

         
               

        

             

          
                  

           
             

            

             
             

            
         

           
       

     

  
  

    

   
  

     

  
  

      

      



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 10. Verksamhetsberättelse 2020 Utbildningsnämnden

    

     

  
  

      

      

   
  
     

         

              
            

              
            

    

             
            

         

               
             

           
            

    

            
               

            
           

       

         

            
           

            
             

 

      

              
                

            
       

           
            



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 10. Verksamhetsberättelse 2020 Utbildningsnämnden

    

              
         

         
            

 

             
         

          
 

             
 

             
           

               
 

        
            

          

           
            

     
              

          
           

        

         
            

  

     

 
  
   

  
  
   

    

 
  

 
  



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 10. Verksamhetsberättelse 2020 Utbildningsnämnden

    

     

 
 

  

 
 

    

     

            
           

        

      

                
              

          
       

  

           
     

  

             

  

            

     

            

      

                
              

            
           

             
            

          
              

   

              
           

              
              



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 10. Verksamhetsberättelse 2020 Utbildningsnämnden

    

                  
          

           
         

          
                 

         
             
           

     

 
   
   

   

  
   
  

   

   
   

   

  

   





70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 10. Verksamhetsberättelse 2020 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020 12(13) 

barn var hemma. 

Grundskola/Fritidshem 

Totalt blev resultatet +1 053 tkr 

Upplands-Broelever i grundskolor blev som budgeterats. I T1 beräknades 35 fler elever  
Pandemin har fått konsekvensen att antalet ensamkommande och anhöriginvandring har 
minskat. 

Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och 
modersmålsundervisning redovisar budget i balans. I delårsbokslutet befarades ett 
underskott med -1 200 tkr 

Kommunala grundskolor redovisar ett underskott med -1 000 tkr 

Skolskjutsarna har effektiviserats och redovisar ett överskott med + 2000 tkr 

Grundsärskola           

Grundsärskolan redovisar ett överskott på 4 276 tkr. Det beror på att antalet elever som 
mottagits i grundsärskolan var  6 färre än budgeterat. En bidragande orsak är att 
utredning om inskrivningar i särskolan tagit längre tid än normalt. 

Gemensam verksamhet 

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett 
överskott  p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader. 

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Verksamheterna har erhållit 8 960 tkr i statsbidrag för höga sjuklönekostnader. Kostnad 
för vikarier och skyddsutrustning redovisas till 4 452 tkr. En viss reservation för att alla 
extra-kostnader inte har märkts med "Covid-19". Totalt sett har Covid-19 inte inneburit 
några negativa ekonomiska effekter. Förskolorna har inte alltid haft behov av vikarier 
eftersom många barn varit hemma. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2020 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Skola för mig 2020 2022 3 195 1 016 3 195 0 

Upplands-Bro modellen 2020 2021 4 700 -285 4 700 0 

Summa   7 895 731 7 895 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Projektet Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och 
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan. Genom att kompensera 
ojämlika levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt 
ska projektet bidrar till positiva förändringar för barnen. 

Projekt Upplands-Bromodellen ska bidra till ökad trygghet, ordning och studiero med 
målet att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. 
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3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Utomhusmiljö förskolor 
och skolor 315 0 230 315 85 85 

IKT-satsningar förskolor 
och skolor 1 940 0 1 701 1 940 239 239 

Inventarier och utrustning 
förskolor och skolor 1 896 0 1 896 1 896 0 0 

Inventarier till nya 
paviljonger 2 549 0 2 135 2 549 414 414 

Larm och säkerhet 1 865 0 819 1 865 1 046 1 046 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 828 1 000 172 172 

Summa 9 565 0 7 609 9 565 1 956 1 956 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 
investeringarna kopplat till förskolornas och skolornas utomhusmiljö omfattar bland 
annat flytt av utomhusleksaker från Norrgrindens förskola till Råby förskola och 
Kristallens förskola. 

IKT-satsningar förskolor och skolor  
Investeringarna som ska bidra till förskolans och skolans digitalisering omfattar 1-1 för 
årskurs 7. I investeringarna ingår även projektorer och digital utrustning till de 
paviljonger som som ställts upp vid befintliga skolor för att kunna ta emot fler elever. 

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor 
I början av året togs den nya förskolan Kristallen i bruk och i slutet av året stod nästa 
nya förskola färdig, förskolan Ringblomman. Inventarier och utrustning till de två nya 
förskolorna har prioriterats i investeringsbudgeten. Akuta utbyten av inventarier i övriga 
förskolor och skolor har även gjorts. 

Inventarier till nya paviljonger                                                                                            
Det har ställts upp nya paviljonger vid Råbyskolan, Lillsjöskolan och Ekhammarskolan 
inför hösten 2020 för att kunna ta emot det växande antalet elever. Investeringsmedel 
har använts för inventarier och utrustning till av de nya paviljongerna. 

Larm och säkerhet                                                                                                                 
Larm och lås till förskolan Ringblomma och de nya skolpaviljongerna. 

Modernisering av kök 
Köksinvesteringar till skolor samt börja utrusta kök på Ringblomman. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har under 2020 i hög grad präglats av den 
pågående pandemin och smittspridningen av covid-19. Vid krisberedskap och 
krishantering ansvarar Äldre- och omsorgsnämnden för att social omsorg samt hälso- 
och sjukvård uppfyller samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie 
verksamhet. På kort tid har nya arbetssätt och omfattande utbildningsinsatser 
genomförts. Verksamheten har anpassats efter rådande omständigheter och vissa delar 
har tillfälligt stängts ned eller begränsats. 

För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetschefer i utförarverksamheter under 
delar av året fått hjälp av stödchefer. Verksamheter har också förstärkts för att 
säkerställa patient- och brukarsäkerheten samt för att täcka upp vid hög sjukfrånvaro. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt förebyggande 
verksamhet. Nämnden ansvarar också för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till 
sjuksköterskenivå i särskilt boende för äldre samt inom dagverksamhet för personer 
med demenssjukdom. 

Biståndsenheten är Äldre- och omsorgsnämndens myndighetsenhet. Enheten ansvarar 
för äldreomsorg och handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, (SoL). Trygg förstärkt 
hemgång är organiserat under biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård 
samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, 
volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 
administration, samordning av Äldre- och omsorgsnämndens budget, beredning av 
nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 
kvalitetsuppföljningar. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Vård- och omsorgsboenden 

 Äldre- och omsorgsnämnden fattade i juni beslut om att avveckla Allégårdens 
vård- och omsorgsboende. Samtliga brukare gavs möjlighet att välja ny utförare 
i enlighet med lagen om valfrihet (LOV). 

 Sedan maj månad sker tillagning av alla måltider till kommunala vård- och 
omsorgsboenden samt till dagverksamheten inom egen regi i Norrgårdens kök. 

 Året har präglats av omfattande utbildningsinsatser kring basala hygienrutiner, 
personlig skyddsutrustning och översyn av rutiner. 

 Samarbetet mellan hälso- och sjukvården, läkarorganisationen och vård- och 
omsorgen har utvecklats i nya samverkansformer under året. 

 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende 
mellan kommunerna i Stockholms län har varit igång under hela året. Sex 
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personer har under året ansökt enligt denna överenskommelse varav tre har fått 
plats inom överenskommelsen, och en väntar på plats på önskat boende. Orsaken 
till flytt är oftast närheten till anhöriga. 

 Kungsgården var en av finalisterna till årets arbetsplats. 

Hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus 

 I juni avslutade företaget 3 Systrar Omsorg sin verksamhet inom hemtjänst i 
Upplands-Bro kommun. Samtliga brukare gavs möjlighet att välja ny utförare i 
enlighet med lagen om valfrihet (LOV). 

 En genomlysning av den ersättningsmodell som ligger till grund för ersättning 
av utförd tid i hemtjänst genomfördes och förändrade rutiner har införts.  

 Ny organisation infördes under året i den kommunala hemtjänsten där ledningen 
förstärktes med en biträdande enhetschef och enhetsledare ersattes av 
kundansvariga med uppdrag att arbeta närmare brukaren. 
Organisationsförändringen syftar till att lägga fokus på planering och utförande 
av hemtjänstinsatser samt att utveckla en modern verksamhet med hög kvalitet, 
där medarbetare har en god arbetsmiljö och trivs på sin arbetsplats. Den nya 
organisationen var fullt ut på plats den 1 september. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Enhetens ledning förstärktes år 2020 genom att enhetsledare ersattes av 
enhetschef utan delat ansvar för annan verksamhet. 

 För att säkerställa en patientsäker vård med patienten i centrum under pandemin 
har enheten vid behov bemannat på kvällar och helger som ett komplement till 
den externt upphandlade jourverksamheten.  

 Kompetensförstärkning har genomförts genom specialistutbildning inom 
demens för en sjuksköterska.  

Förebyggande enheten för äldre 

 I den öppna verksamheten har nya metoder för aktiviteter införts, såsom digitala 
möten med anhöriga och utomhusgymnastik i mindre grupper för att minska 
smittspridning. 

 Efter tillfällig stängning öppnades dagverksamheten för personer med 
demenssjukdom över 65 år åter upp under sommaren, med begränsade grupper 
och med ökat fokus på utomhusverksamhet. 

 Enheten tog fram en lösning med teknikbuss som stannar vid olika stationer i 
Bro, Tibble, Kungsängen och Brunna, cirka 100 personer har under året bokat 
tid och fått teknikstöd i teknikbussen. 

 Anhörig- och volontärverksamheten har erbjudit digitala träffar och möten. 
 Anhörigstödjare har erbjudit stöd i form av reflektionssamtal med personal på 

Norrgården och Kungsgården med anledning av pandemin. 

Trygg förstärkt hemgång 

 Trygg förstärkt hemgång har under året haft 62 individuppdrag och har utöver 
detta samarbetat med larmansvarig och bovärd för att installera lås, larm och 
trygghetskamera. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Fördjupad uppföljning har genomförts av Hagtorps vård- och omsorgsboende 
med anledning av identifierade brister. 
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 Ansvarat för beredning av ordförandebeslut vid verksamhetsförändringar med 
anledning av covid-19. 

 Genomlysning av avdelningens organisering genomförd, i samarbete med extern 
konsult. Avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd har avvecklats. 
Administrativa funktioner och systemansvariga ligger från år 2021 i linje med 
verksamhetsområde och inte centralt. En kvalitetsgrupp ligger från år 2021 
direkt under socialchef i syfte att tydliggöra uppdrag och funktion. 

  

1.4 Covid-19 effekter 

Anpassning av verksamhet 
Under våren gjordes bedömningen att behovet av korttidsplatser skulle kunna komma 
att öka markant under en period. Kommunen tecknade ett avtal med Humana Omsorg 
AB gällande tillfälligt köp av korttidsplatser på Humana Lillsjö Badväg. En särskild 
överenskommelse upprättades mellan Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun där 
Järfälla kommun fick möjlighet att använda två tredjedelar av de köpta platserna. 
Avtalet i sin helhet omfattade tillfälligt köp av 20 korttidsplatser. Behov av att nyttja 
platserna uppstod dock aldrig och avtalet avslutades den 30 juni. 

Dagverksamheten för personer med demens stängdes ned under perioden 23 april - 29 
juni. Nära samverkan kring de individer med beslut har skett mellan biståndsenheten 
och utförare av dagverksamhet i syfte att erbjuda kompenserande insatser för de som 
inte kunde delta på dagverksamheten. Även växelvården stängdes ner under mars och 
öppnade igen första veckan i september. 

Beslut om prioritering av biståndsbedömda insatser i ordinärt boende fattades den 25 
mars av Äldre och omsorgsnämndens ordförande. Skriftlig information lämnades till 
utförare av hemtjänst med möjlighet att prioritera mellan insatser enligt en beskriven 
prioriteringsordning, under förutsättning att brukarens basala omsorgsbehov kunde 
säkerställas. 

Insatsen social samvaro för att motverka ensamhet under rådande pandemi infördes med 
stöd av statsbidrag. 

Spridning av sjukdomen covid-19 drabbade samtliga särskilda boenden för äldre i 
varierande omfattning under året. Verksamheternas fokus skiftade från att öka 
livskvalitet till att rädda liv och vårda svårt sjuka individer. 

Aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden har anpassats utifrån rådande 
förutsättningar för att minska risk för smittspridning. Stort fokus har legat på aktiviteter 
utomhus samt individuellt eller i mindre grupp. 

Förstärkning, ökat samarbete och digitalisering 
Satsningar på det nära ledarskapet, som visat sig avgörande under pandemin, har 
genomförts i samtliga verksamheter i kommunens regi. Under perioder hade chefer 
inom äldreomsorgen stöd av chefer från andra delar av kontoret samt från andra kontor, 
som exempelvis gav visst administrativt stöd. Personal omfördelades till de 
verksamheter som hade störst behov. Samverkan med privata utförare intensifierades i 
syfte att säkerställa kommunens yttersta ansvar och ge stöd vid behov. 
 
Flera av cheferna vittnar om att pandemin fört med sig positiva effekter i form av ökad 
samverkan och ett starkt fokus på att finna lösningar och att hjälpas åt. Exempel: 
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"Ett oerhört positivt inslag i detta kaos som vi befunnit oss i detta år, är den samverkan 
som skapats mellan oss, andra enheter i kommunen och även externa aktörer i 
kommunen. En samverkan som inte annars skulle ske om vi inte varit i så stort behov av 
hjälp som vi var i pandemins början och som har knutit band och stärkt personalens tro 
på samverkan i framtiden." 
 
"IT-avdelningen som hjälpte till med videosamtal, paddor och uppkoppling. 
Kommunikationsavdelningen och kommundirektör hjälpte oss med videosamtal. 
Personalavdelningen rekryterade vikarier akut och personal från andra enheter såsom 
Miljö och livsmedel och ekonomi fick snabb utbildning för att kunna komma till oss och 
jobba. Samordnare från dagverksamheten fanns på plats och hjälpte oss med 
arbetskläder och fördelning av skyddsmaterial. En stödchef från kultur och fritid kunde 
avlasta. Arbetsmarknadsenheten hjälpte oss att bygga hönshus och fixa för 
utomhusaktiviteter. Kulturskolan har tillsammans med lärare haft 3 st konserter i vår 
trädgård. Förebyggande enheten har ställt upp med reflektionstid för personalen. 
Systerskapet i Bro har bakat bullar åt oss vid 2 tillfällen. Floristhörnan och Ica har 
skänkt oss blommor till midsommar. Rotary har sponsrat ett antal gånger med konstnär 
som leder konstgruppen och vi har haft Härneviskolans fina elever sjungandes i 
Luciatåg i trädgården i december. Allt detta har varit ett ljus i det mörker som befunnit 
sig i och med pandemin. Även digitaliseringen har påskyndats och numera sköts APT 
och andra möten via Teams, vilket har varit en stor förändring för alla medarbetare." 
 
Inom samtliga vård- och omsorgsboenden infördes under året besöksförbud som senare 
övergick i avrådan till besök. Rutiner för besök togs fram och infördes i samverkan med 
andra kommuner och berörda myndigheter. För att motverka känslan av ensamhet och 
isolering hos de äldre och för att möjliggöra säkra möten infördes under året även 
möjligheten att boka videosamtal. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde i april en tillsyn av Norrgården, 
Allégården och den kommunala hemtjänsten. Tillsynen syftade till att ta reda på vilka 
åtgärder verksamheterna vidtagit för att förhindra och minska smittspridningen av 
covid-19. Inga brister som gav upphov till fördjupad granskning framkom vid 
tillsynerna. 
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Badväg med anledning av covid-19 samt ökade volymer och kostnader för placeringar 
enligt överenskommelsen. 

Förebyggande verksamhet  
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 1,9 mnkr till följd av vakans och 
minskade aktiviteter med anledning av covid-19. 

Trygg förstärkt hemgång 
Verksamheten avviker positivt med 1,2 mnkr beroende på vakans. 

Hemtjänst  
Hemtjänst avviker positivt med 3,1 mnkr beroende på utebliven budgeterad 
volymökning under året bland annat beroende på minskad efterfrågan i samband med 
covid-19 samt flytt till vård- och omsorgsboende. Egen regi visar underskott med 2,7 
mnkr där åtgärder pågår. 

Myndighetsutövning 
Verksamheten visar ett negativt resultat med 0,6 mnkr för perioden beroende på höga 
personalkostnader. 

Övergripande 
Övergripande verksamhet visar ett underskott med 1,9 mnkr beroende på inköp av 
skyddsutrustning samt höga personalkostnader i samband med covid-19. 
 

  

  

  

  

  

  

  

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Covid-19 
Under 2020 har kostnader kopplat till covid-19 uppgått till 30,5 mnkr. De extra 
kostnader som har förekommit på grund av covid-19 avser till största del 
skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov samt 
sjukskrivningar. Anställda som under perioden tillfälligt har arbetat på andra enheter har 
legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. 

Under hösten har ersättning från Socialstyrelsen uppgått till 91 procent av ansökt belopp 
fram till augusti månad samt rekommenderad uppbokning av ersättning från 
Socialstyrelsen för perioden september-november med 90 procents av ansökt belopp, 
motsvarande totalt 24,3 mnkr. 

Totalt återstår covidrelaterade kostnader med med 3,2 mnkr för Äldre- och 
omsorgsnämnden. 
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3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2020 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

Summa   0 0 0 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Vård- och 
omsorgsboende 440 0 918 440 -478  

Hemtjänst 330 0 90 330 240  

Förebyggande enheter 350 0 182 350 168  

Summa 1 120 0 1 190 1 120 -70  

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Budgeterat belopp för investeringar uppgår till 1,1 mnkr. Utfallet uppgår till 1,2 mnkr 
och består av upprustningar av bostadsrättslägenheter, utemöbler och övriga möbler till 
dagverksamheten på Kvistaberg samt sängutrustningar och möbler till Kungsgården och 
Norrgården. 
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 2(10) 

1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 10(10) 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 2(6) 

1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 6(6) 

4 Slutsatser av uppföljning 
GDPR är en kommunövergripande risk där vi inom Bygg-och miljönämndens 
ansvarsområde följer de kommunövergripande riktlinjerna som tas fram. 

Inom Miljöområdet har behovsutredningen som gjorts varit en viktig del i grunden för 
det fortsatta planeringsarbetet för verksamheten. 
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 2(6) 

1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 

Utbildningsavdelningens utredare har genomfört granskning av de valda 
kontrollområdena för 2020. Kontrollområden för Gymnasie- och arbetslivsnämnden är; 

 Felaktiga ersättningar till egna enheter 
 Att obehöriga lärare inte sätter betyg 
 Beslut om svenska som andraspråk 
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 6(6) 

4 Slutsatser av uppföljning 
Intern kontroll 2020 har omfattat tre kontrollområden varav ett av dessa har visat på 
avvikelse. Åtgärder föreslås för kontrollområdena; interna utbetalningar. 

Årets kontrollområden bedöms till viss del vara missvisande för Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Detta beror framförallt på att nämnden är relativt ny och tidigare 
inrymts inom Utbildningsnämndens verksamhetsområden. Problemet bedöms inte 
kvarstå framöver. Arbetet med intern styrning och kontroll är fortsatt ett 
utvecklingsområde inom Utbildningskontoret. 
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Kultur- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 2(7) 

1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 
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Kultur- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 4(7) 

2.2.3 Process: Hantering av personuppgifter 

Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut 

Kontrollmoment Kommentar 

Stickprov som genomförs av GDPR-ombud och 
dataskyddsombud på kontoret  
 
 

Stickprov har ej genomfört under året. Däremot har en 
undersökning om organisationens GDPR-mognad gjort 
av dataskyddsombudet som redovisas till 
kommunstyrelsen. Omtag och utbildningsinsatser 
kommer ske under 2021. 
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Kultur- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 7(7) 
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Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 2(7) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .............................................................................................................. 3 

2 Uppföljning av kontrollmoment ............................................................................. 4 

2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten .......................................................... 4 

2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler............................................................... 4 

3 Uppföljning av åtgärder ........................................................................................ 5 

3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten .......................................................... 5 

3.2 Tillförlitlig finansiell rapportering ............................................................................ 6 

3.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler............................................................... 6 

4 Slutsatser av uppföljning ...................................................................................... 7 
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Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 3(7) 

1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 
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Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 7(7) 

4 Slutsatser av uppföljning 
Samtliga åtgärder är åtgärdade eller är beroende av kommunövergripande satsningar 
som kommer ske under 2021. 

En erfarenhet av årets arbete med intern styrning och kontroll är att kontoret behöver 
arbeta mer aktivt med åtgärder och kontroller under 2021. 
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Socialnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 3(7) 

1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 
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Socialnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 7(7) 

3 Slutsatser av uppföljning 
Socialnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av den pågående 
pandemin och smittspridningen av covid-19.  Verksamheterna har trots detta påbörjat, 
och även avslutat, arbetet med merparten av alla moment i internkontrollplanen under år 
2020. Internkontroll genomförs även på flera andra områden som inte nämns i denna 
rapport, till exempel regelbunden uppföljning av verksamhetsplan och delårsbokslut. 

Områdena gällande loggkontroller är dock inte slutförda och har rapporterats som 
mindre avvikelser från planen. Avvikelserna beror på att rutinen för loggkontroll ännu 
inte har implementerats i verksamheterna enligt tidigare satt tidsplan. När rutinen för 
loggkontroll har kompletterats med vilka åtgärder som ska vidtas när obehörig personal 
har haft tillträde till akter/journaler de ej ska ha tillträde till, ska den introduceras och 
användas i verksamheterna. Loggkontroller för år 2020 kommer att genomföras 
retroaktivt för att säkerställa lagefterlevnad. 

Det planerade arbetet med uppföljning av verksamheter har genomförts, framförallt på 
en strategisk nivå. Socialnämnden har tagit fram och beslutat om en ny plan för 
uppföljning och en översyn av uppföljningsmallarna har skett. Intern verksamhet följs 
upp genom stickprov i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Den externa 
familjerådgivningen granskades under år 2020 i samband med avtalsförlängning. En 
regelrätt uppföljning av verksamheten kommer  ske under senvåren år 2021. Personligt 
ombuds verksamhet har inte följts upp under år 2020 då verksamheten har haltat under 
större delen av året på grund av pandemin. 

Ett fortsatt förbättringsområde från internkontrollplanen år 2019 är att göra planen till 
ett mer levande dokument under hela verksamhetsåret. Enheterna ska bli mer delaktiga i 
arbetet med riskanalyser för den egna verksamheten med målet är ta fram en 
internkontrollplan som förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. Det finns 
även ett fortsatt behov av vidareutveckling av egenkontroller inom verksamheterna. 
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Utbildningsnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 8(8) 

4 Slutsatser av uppföljning 
Intern kontroll 2020 har omfattat fem kontrollområden, varav tre av dessa har visat på 
mindre avvikelser. Åtgärder föreslås för följande områden: kompetensförsörjning, 
ersättningar och barnkonsekvensanalys. 

Till nästa års arbete med intern kontroll kan konstateras att riskområdena behöver följas 
upp vid fler tillfällen under året, så att Utbildningskontoret på ett bättre sätt ska kunna 
kontrollera eventuella avvikelser. Utbildningskontoret föreslår även att man inom 
kommunen bör samverka mellan kontorsgränserna för att på så sätt utveckla arbetet med 
intern kontroll och lära av varandra. 
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1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 
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3 Slutsatser av uppföljning 
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har under 2020 i hög grad präglats av den 
pågående pandemin och smittspridningen av covid-19.  Verksamheterna har trots detta 
påbörjat och även avslutat, arbetet med merparten utav alla moment i 
internkontrollplanen under 2020. Internkontroll genomförs även på flera andra områden 
som inte nämns i denna rapport tex regelbunden uppföljning av verksamhetsplan och 
delårsbokslut. 

Områdena gällande loggkontroller är dock inte slutförda och rapporterats som mindre 
avvikelser från planen. Avvikelserna beror på att rutinen för loggkontroll ännu inte har 
implementerats i verksamheterna enligt tidigare satt tidsplan. När rutinen för 
loggkontroll har kompletterats med vilka åtgärder som ska vidtas när obehörig personal 
haft tillträde till akter/journaler de ej ska ha tillträde till, ska den introduceras och 
användas i verksamheterna. Loggkontroller för 2020 kommer genomföras retroaktivt för 
att säkerställa lagefterlevnad. 

Det planerade arbetet kring uppföljning av verksamheter har genomförts enligt plan.  
Äldre- och omsorgsnämnden har tagit fram och beslutat om en ny plan för uppföljning 
och en översyn utav uppföljningsmallarna har skett. Intern verksamhet följs upp genom 
stickprov i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Privata utförare inom 
hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice enligt LOV samt ett särskilt boende för äldre i 
extern regi har granskas och följts upp enligt uppföljningsplan och uppföljningsmall 
under året. 

Ett fortsatt förbättringsområde ifrån internkontrollplanen 2019 är att göra 
internkontrollplanen till ett mer levande dokument under hela verksamhetsåret. 
Enheterna ska bli mer delaktiga i arbetet med riskanalyser för den egna verksamheten 
med målet är ta fram en internkontrollplan som förebygger, upptäcker och åtgärdar fel 
och brister. Det finns även ett fortsatt behov utav vidareutveckling av egenkontroller 
inom verksamheterna. 
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1.1 Miljöbokslut 

1.1.1 Ansvarsområde och organisation 
Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet leds, 
utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. 
Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår bland annat 
kommunens 5 kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Chefer 
inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden i Svensk 
Miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. Chefen ansvarar även 
för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, och 
återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 
Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljögruppen som i sin tur leds av 
miljöstrateg och består av utsedd representant inom varje kontor samt kommunala 
bostadsbolaget. Miljöstrategen utvecklar och samordnar det systematiska 
ledningsarbetet och fungerar som stöd både till kommunledningsgrupp och miljöombud. 
Miljöombudet medverkar till ett fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt 
delta vid miljögruppens möten, bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i 
kontorets mål- och budgetarbete, samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om 
detta vid sitt kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 
Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 
för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Årlig revision av det 
systematiska miljöarbetet sker sedan 2019 under hösten. 
Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 
inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 
näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun har under 
2018-2020 ingått i en klustersamverkan med Håbo kommun och Sigtuna kommun. 
Tillsammans har klustret ansökt om och blivit beviljade bidrag från Energimyndigheten 
för att tillse att invånare får den service och information de behöver för att underlätta 
energieffektivisering och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären. 
 

1.1.2 Kommunens miljöarbete 
En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger 
till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa sex 
betydande prioriterade områden att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer 
har antagits som enheterna kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som 
helhet kan nå sina mål. En ny miljöutredning upphandlades 2020 och har genomförts 
under Q4 och planeras vara klar Q1 2021. 
Upplands-Bro kommun är en miljödiplomerad kommun sedan 2019. 2020 har 
genomsyrats av kommunikation och förankring av miljöarbetet mellan arbets- och 
ledningsgrupper inom organisationen, samt arbete med övergripande och 
verksamhetsnära målsättningar och planering inför och genomförande av ny 
miljöutredning. Miljögruppen har haft regelbundna möten under hela året som syftat till 
samverkan mellan kontoren och en fortsatt utveckling av kommunens miljöarbete. 
Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och 
ansvarat för kartläggning av arbetet med rådgivning till invånare gällande 
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energieffektivisering. Samtliga genomförda inslag har bidragit till att föra vidare 
kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som finns. 
Kommunens invånare har möjlighet att vända sig till den centrala energi- och 
klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller 
byta till förnyelsebara energikällor. 
 
Energimyndigheten har beslutat om fortsatt kommunal energi- och klimatrådgivning 
och Upplands-Bro kommun har slutit avtal med Sigtuna, Upplands Väsby och 
Sollentuna kommuner om ett samarbete. En person kommer att anställas och ansvara för 
samordning av de fyra kommunernas energi- och klimatrådgivning. 
 

1.1.3 Viktiga händelser under året 
 Under Q1 2020 genomförde miljögruppen ett pilotprojekt ’verksamhetsnära 

miljöutbildning’. Tillfället bestod av en övergripande utbildning av globala 
utmaningar och möjligheter som visar på regionala och lokala möjligheter. 
Utifrån den egna verksamheten kunde en handlingsplan tas fram för att fortsätta 
utveckla arbetet. Pilotprojektet genomfördes inom Kultur- och fritidskontoret. 
Resultatet visar att miljömedvetenheten kan ha ökat något men att aktiviteterna i 
handlingsplanen i viss mån under året fått stå tillbaka pga tidsbrist. Man anser 
dock att miljömedvetenheten bör genomsyra anställdas agerande. 

 En utbildning i ledningssystem för samtliga miljöombud hölls i mars. 
Miljöombudens roll är central och viktig för att bibehålla och öka både 
miljöengagemang, -medvetenhet och -prestanda i respektive kontor och 
verksamhet. Det är av stor vikt att miljöombudet förstår hur systematiken 
fungerar för att vi tillsammans på ett positivt sätt ska kunna vidareutveckla 
arbetet. 

 Kommunens solkarta anger vid vilka tak solpaneler ger bäst effekt och finns att 
tillgå på kommunens hemsida. Solseminarie med rådgivning till invånare om 
installation solpaneler har skett digitalt under våren vid två tillfällen, 5 maj och 
14 maj. Elevprojektet Solelever avslutades i juni och redovisades och 
kommunicerades i augusti 2020. Nu finns tillfälle för fler lärare och skolor att 
ladda ner materialet och arbeta med de övningar som projektet hade tagit fram. 

 Under earth hour-veckan hade energi- och klimatrådgivningen i samarbete med 
bygglovsenheten åtta besökare i Kontaktcenter som var intresserade av att veta 
mer om solenergi och installation av solpaneler. Utställning av energi- och 
klimatrådgivningen skedde i Kontaktcenter i Kungsängen under hela veckan. 
Övriga planerade evenemang, t.ex. teaterföreställningar, författarkväll, Reko-
Ring Bro och avslutande politikertal med eldshow tvingades ställas in på grund 
av pandemin. 

 Energi- och klimatrådgivning till invånare. En studentkonsult upphandlades 
under vintern 2020 för att kartlägga nuläget och ta fram en plan för fortsatt 
arbete. En slutrapport har presenterats utifrån detta som beskriver arbetet och 
kartlägger områden att fokusera på framåt. Enligt rapporten har tre 
bostadsrättsföreningar mottagit skräddarsydd rådgivning och rekommendationer, 
fem ytterligare bostadsrättsföreningar har granskats och har fått specifik 
information beroende på deras energisituation, en konferensanläggning har 
besökts och fått rekommendationer och fem företag har ställt sig positiva till 
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allmänna råd om hur man kan pandemianpassa sin verksamhet. 
 Fossilfritt 2030. Genom samverkan når vi längre. Beslut har tagits om att vara 

med i det treåriga samverkansprojektet Fossilfritt 2030 som syftar till att stötta 
deltagande organisationer i arbetet med att ställa om till hållbara och fossilfria 
transporter. Upplands-Bro kommun är även med bland annat Glokala Sverige 
och Fossilfritt Sverige. 

 Lantbrukardialog livsmedelsupphandling. Den lokala LRF-organisationen är 
aktiv och engagerad. De är också intresserade av att vara delaktiga i den nya 
livsmedelsupphandlingen som startar under hösten och under perioden har 
därför flertalet dialoger pågått för att komma vidare i frågan. 

 Kommunens miljömål har inför budget 2021 integrerats i de sex övergripande 
målen och ett arbete inom miljögruppen pågick under delar av Q2 och Q3 för att 
hitta formen och ta fram förslag som ger effekt för våra verksamheter. 

 Utdelning internt miljöstipendium för 2019 sker i februari 2021. Stipendiater är 
Idrott och anläggning för sitt arbete med att minska spridningen av mikroplaster 
från idrottsanläggningarna samt Kulturscen för sitt arbete med att integrera miljö 
i det konstnärliga arbetet med barn och unga. 

 Krisgrupp Covid 19. Under delar av året var miljöstrategen stationerad i 
krisstaben Helix samt agerade chefsstöd inom äldreomsorgen. 

1.1.4 Omvärld och förutsättningar för att nå vision 2035 
På riksnivå har man antagit ett klimatpolitiskt ramverk vilket innebär en klimatlag, nya 
klimatmål, samt ett klimatpolitiskt råd. Klimatmålet som antogs 1 jan 2018, innebär att 
Sverige senast år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För 
Upplands-Bro kommun innebär detta bland annat en omställning till fossilfria 
transporter samt en fortsatt energiförsörjning med förnybar energi. 
I landet ser man en fortsatt efterfrågan på ekologiska livsmedel, samtidigt som den 
svenska ekologiska produktionen inte ökar i samma takt. En åtgärdsplan för att öka 
ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel överlämnades till 
regeringskansliet i februari 2018 och en regional livsmedelsstrategi för 
Stockholmsområdet antogs 21 augusti 2019. Målet är att 60 % av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Inom 
Upplands-Bro kommun var 41 % av livsmedelsinköpen ekologiska under 2020. 
En nationell strategi för cirkulär ekonomi är framtagen och denna pekar ut fyra olika 
områden: produktion och produktdesign; konsumtion och användning av material, 
produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp; drivkraft för näringsliv och andra 
aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. Att arbeta 
för en cirkulär ekonomi ger Upplands-Bro kommun stöd för i budget 2021 och frågan 
kommer att kunna bli aktuell på olika sätt inom kommunens verksamheter. 
Agenda 2030 innehåller de 17 globala hållbarhetsmålen vilka genomsyrar Upplands-
Bro kommuns övergripande mål i budget från och med 2021. 

1.1.5 Klimatneutral kommun 2030 

1.1.5.1 Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor 
Upplands-Bro kommun hade före pandemins utbrott en näringslivslunch tillsammans 
med Ragn-Sells och E.ON, med tema miljö och hållbar utveckling. Cirka 40 olika 
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 Tre strandängar har frästs för att gynna den flora och fauna som är beroende av 
dessa miljöer. I dagens landskap är strandängar en bristbiotop. 

 Genom skötsel av kommunens skogar både i naturreservat och utanför, har 
ädellövträd och blandskog fått utvecklas. 

 Frihuggning av ca 100 ekar har skett för att ge dem förutsättningar att utvecklas 
för att stå flera hundra år framåt. 
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1. Personalbokslut 

1.1.1 Sammanfattning 
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 
beskriver hur kommunen skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner 
arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av 
det gemensamma välfärdsarbetet. 
Den största utmaningen under detta pandemiår har varit att upprätthålla smittskyddet för 
medarbetare och invånare, samt att kunna bemanna våra verksamheter som stundtals har 
haft väldigt hög sjukfrånvaro. Det finns även en utmaning i att hantera känslan av 
orättvisa, när stora delar av personalstyrkan måste vara på sina arbetsplatser och 
dagligen handskas med skyddsutrustning, oro och frustration hos sig själva och våra 
invånare, medan andra grupper har uppmanats att jobba hemifrån. 
Vid utgången av 2020 är 2 019 personer tillsvidare- eller visstidsanställd med 
månadslön. Det är en ökning med 55 medarbetare jämfört med 2019. Ökningen består 
av månadsanställda vikarier. Antalet timanställda under året (omräknat till årsarbetare) 
har sjunkit. År 2020 är det 134 årsarbetare och 2019 var det 156 årsarbetare. 
När dessa siffror ställs i relation till en sjukfrånvaro som ökat med motsvarande 44 
heltidsanställda under året är det ändå glädjande att se att verksamheterna i hög 
utsträckning valt att månadsanställda vikarierna. 
Kommunen har även i år 76 chefer. Vilket innebär att av samtliga medarbetare är 3,8 % 
chefer. I genomsnitt har varje chef 26 medarbetare att ansvara för. Det är dock en siffra 
som är väldigt varierande. Av cheferna är 53 kvinnor och 23 män, det vill säga 70 % av 
cheferna är kvinnor i Upplands-Bro kommun. Av samtliga tillsvidareanställda 
medarbetare är 79 % kvinnor. I kommunledningsgruppen ingår 11 personer, varav åtta 
kvinnor och tre män. 
Den totala sjukfrånvaron för år 2020 är 8,2%, motsvarande siffra år 2019 var 6,0%. Vi 
ser liknande siffror i övriga kommuner i Stockholms län. 

1.1.2 Personalstatistik 
Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform År 2020 År 2019 År 2018 

Tillsvidareanställda 1 710 1 709 1 656 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 309 255 291 

Totalt 2 019 1 964 1 947 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 
Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform År 2020 År 2019 År 2018 

Tillsvidareanställda 1 646 1 646 1 594 

Tidsbegr.månadsanställda 272 214 247 

Timanställda 134 156 176 

Totalt 2 052 2 016 2 017 



70 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Bilaga 21. Personalbokslut 2020

Verksamhetsberättelse år 2020 3(9) 

Andel heltidsarbetande tillsvidareanställda 
  År 2020 År 2019 År 2018 

Totalt 86,2 84,4 82,1 

Kvinnor 85,2 83,1 81,0 

Män 90,1 89,2 86,1 

Könsfördelning, tillsvidareanställda medarbetare 2020-12-31 
  Kvinnor %  Män % 

Tillsvidare anställda 78,6  21,4 

Kommunledningsgruppen 72,7  27,3 

Medelålder, tillsvidareanställda medarbetare 
  År 2020 År 2019 År 2018 

Medelålder tv-anställda 44,9 45,0 44,1 

Framtida pensionsavgångar Antal tillsvidareanställda medarbetare födda 1954-1959 
Födda år År 1954 År 1955 År 1956 År 1957 År 1958 År 1959 

Antal 5 6 10 30 23 41 

Pensionsutbetalningar 
Under 2020 har totalt 1 051 uppburit tjänstepension som betalas av kommunen. Av 
dessa har 1 015 tjänstepension och 36 personer ha familje- eller efterlevandepension. 
Antalet pensioner som betalas av kommunen har minskat eftersom de flesta som går i 
pension endast har rätt till den premiebestämda delen som den enskilde har placerat hos 
valt försäkringsbolag. 

1.1.3 Lön 
I Upplands-Bro kommun ska lönepolitiken upplevas som rättvis och lönestrukturen ska 
avspegla kommunens krav på medarbetarnas uppnådda resultat och kompetens. 

Utbetald lön (i kr) inkl PO-påslag (ca 41 %) och övriga omkostnader  
År År 2020 År 2019 År 2108 

SEK 1 093 985 615 1 087 016 104 1 031 696 938 

Månadslön, medel, för de åtta största yrkesgrupperna år 2020-12-31 
Befattning Antal Månadslön 

Medellön i kommunen 1 710 34 978 

Barnskötare 240 26 052 

Grundskollärare 196 41 855 

Förskollärare 133 35 936 

Undersköterska 99 27 240 

Sjuksköterska (skola och omsorg) 18 41 194 
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Befattning Antal Månadslön 

Gymnasielärare 77 43 106 

Vårdbiträde 57 25 640 

Socialsekreterare 65 38 656 

Kvinnors andel av mäns lön (%) totalt alla yrken 
  År 2020 År 2019 År 2018 

Andel % 95,1 93,9 93,6 

  

1.1.4 Hälsa 
Kommunens arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund 
livsstil. Arbetsmiljö handlar också om tydlighet i organisation, uppdrag och mål och 
återkoppling i uppdrag och förväntningar. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
och erbjuda attraktiva arbetsplatser. 
Upplands-Bro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, 1500 kr för år 2020, för att 
uppmuntra till en sund livsstil. 
Upplands-Bro är en rökfri arbetsplats, vilket innebär att rökning inte är tillåten under 
arbetstid och att alla arbetsplatser är rökfria. 
Arbetsskador och tillbud rapporteras i KIA - ett webbaserat verktyg som AFA 
Försäkring tillhandahåller. 

Arbetsskador och tillbud 
År År 2020 År 2019 År 2018 

Antal 633 480 624 

Sjukfrånvaron har under 2020 vänt skarpt uppåt. Det råder stor obalans mellan 
yrkeskategorier, vilket kan förklaras av den pandemi som drabbat världen under året. De 
medarbetarkategorier som inte kunna arbeta hemifrån, har uppmanats att stanna hemma 
vid minsta förkylningssymptom. 

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 
  År 2020 År 2019 År 2018 

Totalt 8,2 6,0 5,6 

Kvinnor 9,0 6,6 6,2 

Män 5,5 3,8 3,5 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid 
  År 2020 År 2019 År 2018 

- 29 år 6,5 4,7 4,4 

30 - 49 år 7,8 6,0 5,2 

50 - år 9,1 6,4 6,5 
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Långtidssjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro 60 dagar och längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron 

År År 2020 År 2019 År 2018 

Andel sjukdagar > 60 36,4 42,9 39,1 

Sjukfrånvarotimmar 
Antal sjukfrånvarotimmar totalt. En heltidsarbetare = 2080 timmar 

  År 2020 År 2019 År 2018 

Antal timmar 329 335 236 969 219 400 

Motsvarar antal 
heltidsarbetare 158 114 105 

Rehabilitering 
Kommunens systematiska arbete med rehabilitering fortsätter. Cheferna har 
huvudansvaret, men personalavdelningen erbjuder stöd för de som behöver. 
Under året har 701 nya rehabiliteringsärenden dokumenterats. Av dessa har 509 
avslutats, varav 453 medarbetare är åter i tjänst. Vid dag 15 upprättas en 
rehabiliteringsplan oavsett sjukdomsorsak. 

Arbetsmiljöarbetet 
En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, efter framtaget koncept av Sunt arbetsliv, har 
erbjudits även under år 2020. Det är framför allt nya chefer och skyddsombud som 
bjudits in. Vid dessa tillfällen integrerades kommunens egna rutiner med lagar och avtal 
för att tydliggöra hur kommunen arbetar med dessa frågor. 
Ett informellt utskott till Cesam bestående av fackliga representanter och 
Personalavdelningen har träffats regelbundet under året för att fördjupa sig i 
arbetsmiljö- och samverkansfrågor och hålla dialogen vid liv. 
Personalavdelningen erbjuder också seminarium kring Aktiva åtgärder. Dessa tillfällen 
innefattar de krav som Diskrimineringslagen ställer - bort från planer för att istället 
arbeta aktivt med frågorna i samverkan på varje arbetsplats. 
Varje år följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp i kommunens verksamhets- och 
uppföljningssystem, Stratsys. Syftet med detta är kunna identifiera om det finns 
områden som kräver särskilda insatser. 

Pandemin 
Den pandemi som under årets drabbat världen har påverkat arbetsmiljön på många sätt. 
Vissa verksamheter har varit extremt drabbade. Under våren var äldreomsorgen tungt 
belastad av smitta, sjukdom och död. Socialkontoret startade upp en krisstab under 
mars, för att bland annat förse verksamheterna med skyddsutrustning och vikarier. 
Under hösten blev även skolor och förskolor svårt drabbade av smitta och sjukdom. 
Det har krävts nya arbetssätt och annan metodik för att uppfylla de lagkrav som finns 
kring att hantera smitta och sjukdom i enlighet med Arbetsmiljölagen. Personal-
avdelningen har jobbat nära cheferna för att förse dem med information och kompetens 
kring området. 
Det har även varit ett intensivt arbete med rekrytering av framför allt vikarier på grund 
av den höjda sjukfrånvaron, bland medarbetare inom vård, omsorg, skola och förskola. 
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Personalavdelningen har kompetenskartlagt hela organisationen i jakten efter 
sjukvårdskunniga medarbetare som kunnat fylla på inom vård och omsorg. Under året 
har ett tiotal medarbetare valt att stödja drabbade arbetsplatser inom omsorgen, men 
också för att trygga ledarskapet. 
Bland de medarbetare som kunnat arbeta hemifrån syns inte samma markanta höjning 
av sjukfrånvaron. Vilket kan förklaras av att det är fullt möjligt att jobba hemifrån med 
milda förkylningssymptom. 

1.1.5 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. 
Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att 
Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal. 
Det pågår ett aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket och inom ramen för detta behöver 
den strategiska kommunikationen fortsättas utvecklas. Ett exempel på detta är vårt 
samarbete med rekryteringsroboten Tengai. Projektet är det första i sitt slag i världen 
och uppmärksammades medialt. Intresset har levt kvar även under hösten och 
biträdande personalchef har föreläst och deltagit i en rad event kring detta. 
Det är stor konkurrens om kompetenser och Upplands-Bro kommun vill vara ett 
attraktivt alternativ för dem som är jobbsökande. Den bästa marknadsföringen är nöjda 
medarbetare, vilket även omfattar de som slutar och de kandidater som söker jobb i 
kommunen. Vi vill självklart också vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är 
anställda. Kommunen vill vara en arbetsgivare där det finns så bra 
utvecklingsmöjligheter att intern rörlighet kan vara att föredra framför att söka sig till en 
annan arbetsgivare. 
Kommunens medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, som startas upp vart annat år och 
som sträcker sig över två terminer. Under 2019 har 18 aspiranter påbörjat programmet. 
De har sökt till programmet utifrån sitt eget intresse för ledarskap och valts ut i 
konkurrens. Urvalet har skett genom urvalstest och referenser från deras chefer. Vid 
urvalet har vi också vägt in att gruppsammansättningen ska spegla hela kommunens 
verksamhet. Aspiranterna träffas vid totalt 9 tillfällen, de flesta är heldagar. Programmet 
är ett led i arbetet med kompetensförsörjningen för att behålla kompetenta medarbetare, 
men också för att trygga chefsförsörjningen. 
Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 
medarbetare deltar kommunen för sjätte året i Medarbetarakademin. Det är ett 
samarbete med tre grannkommuner. I den pågående omgången deltar 12 medarbetare. 
Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 
deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 
egna arbetet hänger ihop med andras, samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 
Programmet består av fyra kommungemensamma dagar och sex halvdagar då 
Upplands-Bros deltagare träffas själva. Det finns även en fortsättningsutbildning för de 
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som vill utveckla sitt medarbetarskap ytterligare. Denna har inte genomförts under det 
senaste året. 
  

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas 
Arbetet med heltidserbjudandet har fortsatt under året, dock med minskat fart på grund 
av pandemin. Samtliga annonser som har publicerats har säkerställts att det är 
heltidstjänster. Medarbetare med deltidstjänst har erbjudits och fått förhöjd 
sysselsättningsgrad upp till heltid. 
 
En bemanningscontroller anställdes i slutet av maj. Hon har arbetat aktivt med 
implementering av ett arbetssätt som innebär optimal arbetstidsplanering. Det har skett 
genom utbildning i bemanningsekonomi och resursanvändning inom verksamheterna. 
Samt utbildning och stöd i användning av funktionaliteten i systemstöden för 
personalplanering och vikariehantering. 
 
Bemanningscontrollern följer upp och hjälper verksamheterna med statistik och 
uppföljning för att kunna planera bemanning och rekrytering långsiktigt och hållbart. 
Arbetet med resurstid har implementerats i vissa verksamheter och har visat en positiv 
effekt för både personal och verksamhetsbudget. 
  
Verksamheterna har under året fortsatt arbeta med de mål som togs fram under 2018: 

 Ha heltid som norm vid anställningar 
 Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen 
 Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman 
 Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare 
 Minska framtida rekryteringsbehov 
 Förbättra strukturer och arbetssätt 

  
Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2019 

Andel medarbetare med 
heltidsanställning 86,2 % 84,4 % 

Varav kvinnor 85,2%, män 90,1% (2020) 

Utveckla personalfrämjande åtgärder 
Kommunen har sedan 2019 en förmånsportal. Syftet med en förmånsportal är framför 
allt att synliggöra hela värdet av den lön och de förmåner som ingår anställningen. Där 
finns även ett skräddarsytt paket av attraktiva förmåner som kan beställas direkt i 
portalen, t ex rabatterade friskvårdsalternativ. Under 2020 har 40% av medarbetarna 
nyttjat friskvårdsbidraget, i genomsnitt 1 380 kr per person. Total kostnad 1 284 394 kr. 
Under år 2019 var den totala kostnaden 1 462 251 kr. 
Kommunen erbjuder aktiviteter som är gratis för medarbetarna att delta i, som 
badminton, spinning, fotboll och gemensam löprunda. Årligen genomförs 
Lillsjöstafetten. Under år 2020 har de flesta av dessa aktiviteter fått läggas på is under 
större delen av året. 
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Ledarskap 
Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär: 
- att driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 
- att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i 
- att hålla budget 
- att efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 
För att möjliggöra detta krävs goda förutsättningar för ledarskapet, i den alltmer 
komplexa omvärld som vi alla befinner oss i. 

Antal chefer och andel chefer i förhållande till samtliga månadsanställda  
  År 2020 År 2019 År 2018 

Antal chefer 76 76 70 

Andel chefer av samtliga 
månadsanställda 3,8 3,9 3,6 

Kommunen har även i år 76 chefer. Vilket innebär att av samtliga medarbetare är 3,8 % 
chefer. I genomsnitt har varje chef 26 medarbetare att ansvara för. Det är dock en siffra 
som är väldigt varierande. Av cheferna är 53 kvinnor och 23 män, det vill säga 70 % av 
cheferna är kvinnor i Upplands-Bro kommun. I kommunledningsgruppen ingår 11 
personer, varav åtta kvinnor och tre män. 

Ledarskapsstöd 
Kommundirektören har haft ett ledarforum som har träffats vid åtta tillfällen under 
2020. Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs 
tillsammans. Det har varit ett större fokus under året att uppmärksamma interna 
föreläsare. Alla tillfällen har i år skett digitalt och har filmats för att kunna erbjudas till 
fler och möjliggöra en mer flexibel närvaro. 
Ledarstöd med intern resurs erbjuds i form av grupphandledning, individuell 
handledning och ledningsgruppsutveckling. Detta ledarstöd utgår från kommunens 
organisationsfilosofi HEP och ledarfilosofin och handleder cheferna med att 
konkretisera vad dessa har för bäring i vardagen. Varje ny chef erbjuds även stöd i form 
av ”Chefens kompis”, dvs enskilda samtal för att få hjälp att konkretisera HEP och 
ledarfilosofin i sitt eget ledarskap, men deltagarna ges även möjlighet att lyfta andra 
utmaningar i sin nya roll. 
Kommunledningskontorets avdelningar erbjuder en obligatorisk blockutbildning för alla 
nyanställda chefer. Dessa nio block ges löpande varje år. Utöver detta erbjuder 
avdelningarna ledarskapsstöd i form av öppna seminarier inom sitt respektive 
specialistområde. 
Förväntningarna på ledarskapet finns nedtecknade i en ledarfilosofi, en årlig individuell 
utvecklingsplan skapas i dialog med närmsta chef. 
  

Kompetensförsörjning 
En god kompetensförsörjning medför att Upplands-Bro kommun har medarbetare med 
rätt kompetens för att uppnå de mål som verksamheterna har. Det innebär att attrahera 
nya medarbetare, behålla och utveckla befintliga medarbetare och tillvarata 
kompetensen vid avslut av anställningar, vid t ex pensionsavgångar. 
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Detta är ett ständigt pågående arbete i kommunen, i enlighet med kommunens 
kompetensförsörjningsstrategi. 
Personalomsättningen ligger nu på den nivå där den varit historiskt. 

  År 2020 År 2019 År 2018 

Alla tillsvidareanställa 9,5 9,8 14,2 

Chefer 10,2 8,9 7,7 

All rekrytering sker numer internt. Verksamheterna arbetar mer kompetensbaserat och 
det är högre kvalitet på våra annonser, som alla kvalitetssäkras innan publicering. Under 
året har vi rekryterat 170 timvikarier för att tillmötesgå verksamheternas personalbehov. 
Vi fick möjlighet att använda världens första fördomsfria sociala intervjurobot, Tengai 
vid flera rekryteringar under våren. Totalt intervjuades 39 kandidater av Tengai som ett 
första steg i rekryteringen till Upplands-Bro kommun. Detta projekt är det första i sitt 
slag i världen och uppmärksammades medialt. Intresset har levt kvar även under hösten 
och biträdande personalchef har föreläst och deltagit i en rad event kring detta. 
Rekryteringsfunktionen har under året genomfört 36 rekryteringar från ax till limpa. Av 
dessa var 11 chefsrekryteringar. 326 annonser har granskats av funktionen och i cirka 50 
rekryteringar har rekryteringsfunktionen varit en del av processen, via serarch, 
referenstagningar och intervju med Tengai. 
Vikariefunktionen har under året arbetet med rekryteringar av vikarier, akuta 
rekryteringar av vikarier under pandemin och stöttat vid sommarrekryteringar. 
Vikariefunktionen har även arbetat med att omplacera vikarier utifrån behoven i 
verksamheterna, hanterat lasbevakningar, förnyat anställningsavtal samt avslutat 
vikarier. 

1.1.6 Medarbetarenkät 
Medarbetarenkäten genomfördes senast i januari 2020. Kommunen har sedan några år 
tillbaka valt att genomföra den årligen, men i ett mindre format. Enkäten innehåller de 
nio HME-frågorna som är framtagna av SKR, samt sex frågor som handlar om den 
psykiska och sociala arbetsmiljön. 
Kommunen har valt att genomföra undersökningen i januari i stället för som tidigare 
under oktober, för att verksamheterna ska få möjlighet att följa upp resultatet utan att bli 
störda av juluppehåll. Nästa undersökning genomförs i januari 2021. 
Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta 
fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, 
riskbedöms och följs upp under året. 

  År 2020 År 2019 År 2017 

Upplands-Bro medelvärde 79 80 77 

Alla kommuner 79 79 79 

Andel svar i % 84 82 71 
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§ 51 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 21/0011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att årsredovisning 2020 godkänns.  
 

2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2021 enligt 
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 
 

3. Att 30 mnkr avsätts till sociala investeringsfonden 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Att kommundirektören får i uppdrag att revidera riktlinjer för den sociala 
investeringsfonden med fokus på social hållbarhet 
 

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

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
deltar inte i beslutspunkterna 1 och 2. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutspunkterna 1 och 2. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig mot beslutspunkt 3 till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutspunkt 3 till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 
Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 
Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 
rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 
personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser och 
uppföljningsrapporter för Intern styrning och kontroll finns som bilagor till 
årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god 
redovisningssed.  
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Kommunen redovisar ett helårsresultat på 93,1 mnkr, varav försäljning inom 
exploateringsverksamheten uppgår till 80,7 mnkr. 30 mnkr avsätts till den 
sociala investeringsfonden, vilket gör att 47,7 mnkr finns reserverade i fonden 
inför 2021. Inga medel avsätts till resultatutjämningsreserven, som uppgår till 
107 088 tkr. 

Årets balanskravresultat är 84 424 tkr. Balanskravsresultatet innebär att 
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. I 
förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 
för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 
nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 
presenteras, samtliga nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-19  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att årsredovisning 2020 godkänns.  
 

2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2021 enligt 
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 
 

3. Att 30 mnkr avsätts till sociala investeringsfonden 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Att kommundirektören får i uppdrag att revidera riktlinjer för den sociala 
investeringsfonden med fokus på social hållbarhet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att beslutspunkt 3 
ändras till:  
3.Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning även på följande 
tillägg: 

4. Att kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram riktlinjer för 
kompetensförsörjningsfonden samt genomföra en översyn av kommunens 
kompetensförsörjningsplan kopplat till kompetensförsörjningsfonden.   

5. Upplands-Bro kommun betalar ut en bonus till anställda efter hårt arbete 
under Coronapandemin om 2 000 kr per person. Bonusen betalas till alla 
anställda som jobbat halvtid eller mer sedan våren 2020.  
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Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
beslutspunkt 5. 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning bifall till liggande beslutspunkt 
3 samt på avslag av Socialdemokraternas förslag till beslutspunkter 4 och 5. 

Beslutsgång 
Beslutspunkterna 1 och 2 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen 
har beslutat enligt kontorets förslag till beslut. 

Beslutspunkt 3 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan 
besluta enligt liggande förslag och finner bifall. Votering begärs och 
genomförs där de som röstar på kontorets förslag säger Ja och de som röstar på 
Socialdemokraternas förslag säger Nej. Vid votering lämnas 8 Ja-röster och 5 
Nej-röster. 

Ordföranden finner därmed att Kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande 
förslag. 

Beslutspunkt 4 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, avslag samt 
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att Kommunstyrelsen bifaller avslagsyrkandet. 

Beslutspunkt 5 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, avslag samt 
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att Kommunstyrelsen bifaller avslagsyrkandet. Votering begärs och 
genomförs där de som röstar på avslag säger Ja och de som röstar på 
Socialdemokraternas förslag säger Nej. Vid votering lämnas 8 Ja-röster och 6 
Nej-röster. 

Ordföranden finner därmed att Kommunstyrelsen bifaller avslagsyrkandet. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-04-14 

 

 

 

Omröstningsresultat beslutspunkt 3 

 
JA NEJ 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards ( C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Fredrik Kjos (M) X  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-04-14 

 

 

Omröstningsresultat beslutspunkt 5 

 
JA NEJ 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards ( C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Fredrik Kjos (M) X  

 
Beslutet skickas till: 

 Kommunrevisionen 
 Samtliga nämnder 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Anders Nilfjord 
   
Ekonomistaben 
   
Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-03-27 KS 21/0235  

Kommunstyrelsen 
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Finanspolicy för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner finanspolicy för Upplands-Bro 
kommun 

2. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens långfristiga 
lån till 250 miljoner kronor 

3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens kortfristiga 
lån till 75 miljoner kronor 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-15 § 109 om finanspolicy. I denna 
revidering av finanspolicyn är det i huvudsak två förändringar.  
 
Istället för att enbart besluta om ramar för nyupplåning i samband med 
budgetbeslutet föreslås att kommunfullmäktige istället fastställer en total 
låneram för kommunen gällande både långfristiga och kortfristiga lån. De 
föreslagna nivåerna i detta ärende är en summering av tidigare fattade beslut 
om nyupplåning. Genom att besluta om revidering av den sammanlagda 
låneramen vid nyupplåning blir det tydligare vad beslutet innebär för 
kommunens finansiella situation.  
 
I samband med revideringen har finanspolicyn även kompletterats med ett 
avsnitt om hållbarhet vid medelsplacering och upplåning.  
 
Finansverksamheten skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan 
spekulativa inslag. Målet är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på 
kort och lång sikt samt inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera 
risker och räntekostnader. Det ska också säkerställas att finansverksamheten 
bedrivs med god intern kontroll.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-27 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-03-27 KS 21/0235 

 
 

Barnperspektiv 
Finanspolicyn har utvecklats och kompletterats med hållbarhetskrav. Genom 
att ställa krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet vid 
medelsplacering och upplåning har även barnperspektivet förtydligats.  

 
 

 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 
 

Bilagor 
1. Bilaga 1 – Finanspolicy för Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 
 Samtliga bolag inom kommunkoncernen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 21 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-04-14 

 

 

§ 49 Finanspolicy för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 21/0235 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner finanspolicy för Upplands-Bro 
kommun 

2. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens långfristiga 
lån till 250 miljoner kronor 

3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens kortfristiga 
lån till 75 miljoner kronor 

Kommunstyrelsen beslutar:  
Att lämna följande tillägg till kontoret för beredning: ”Kommunstyrelsens mål 
är att Upplands-Bro kommun ska gå före när det gäller miljö- och klimatfrågor 
vilket ska genomsyra hela verksamheten. Därför ska också kapitalförvaltningen 
aktivt arbeta för att investera fossilfritt. Investeringar i bolag som på ett 
konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan ska premieras. Investeringar 
får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning 
eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja 
eller gas”. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-15 § 109 om finanspolicy. I denna 
revidering av finanspolicyn är det i huvudsak två förändringar.  
 
Istället för att enbart besluta om ramar för nyupplåning i samband med 
budgetbeslutet föreslås att kommunfullmäktige istället fastställer en total 
låneram för kommunen gällande både långfristiga och kortfristiga lån. De 
föreslagna nivåerna i detta ärende är en summering av tidigare fattade beslut 
om nyupplåning. Genom att besluta om revidering av den sammanlagda 
låneramen vid nyupplåning blir det tydligare vad beslutet innebär för 
kommunens finansiella situation.  
 
I samband med revideringen har finanspolicyn även kompletterats med ett 
avsnitt om hållbarhet vid medelsplacering och upplåning.  
 
Finansverksamheten skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan 
spekulativa inslag. Målet är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på 
kort och lång sikt samt inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera 
risker och räntekostnader. Det ska också säkerställas att finansverksamheten 
bedrivs med god intern kontroll.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 22 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-04-14 

 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner finanspolicy för Upplands-Bro 
kommun 

2. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens långfristiga 
lån till 250 miljoner kronor 

3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens kortfristiga 
lån till 75 miljoner kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall med följande tillägg: 
Miljöpartiets mål är att Upplands-Bro kommun ska gå före när det gäller miljö- 
och klimatfrågor vilket ska genomsyra hela verksamheten. Därför ska också 
kapitalförvaltningen aktivt arbeta för att investera fossilfritt. Investeringar i 
bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan ska 
premieras. Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan 
okonventionell fossil olja eller gas.” 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till Sara 
Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande och 
föreslår att det överlämnas till kontoret för beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med Sara 
Ridderstedt (MP) tillägg som överlämnas till kontoret för beredning, då ingen 
har yrkat på enbart liggande förslag. Ordförande finner att Kommunstyrelsen 
har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga bolag inom kommunkoncernen 
 Ekonomichef 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Maria Elfström 
Kommunekolog 
Strategisk planering 
+46 8-581 69065 
maria.elfstrom@upplands-bro.se 

2021-03-23 KS 21/0180  

Kommunstyrelsen 
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Komplettering av beslut om utvidgning av 
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Anta tillägg till föreskrifter och skötselplan för det utvidgade området 
Raskeboda.    

2. Anta dokumentet ”Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad 
utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun 
samt tillägg till föreskrifter och skötselplan” daterat den 23 mars 2021.    

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 § 57 om att utvidga det 
befintliga naturreservatet Lillsjön-Örnässjön med ett område: Raskeboda. 
Utvidgningen omfattade del av fastigheten Husby 1:12 (den del som omfattar 
Raskebodavägen) och del av fastigheten Raskeboda 1:1. Beslutet vann laga 
kraft den 5 juli 2018. 

Genom beslutet från 2018 utvidgades naturreservatet geografiskt med området 
Raskeboda. Däremot uteblev beslut om tillägg av föreskrifter och uppdatering 
av skötselplan. Därför är detta ärende av administrativ karaktär som syftar till 
att komplettera beslutet från 2018. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 

 Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad utvidgning av 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun samt tillägg 
till föreskrifter och skötselplan, daterat den 23 mars 2021 

 Kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2018, § 57 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018  

 Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun  

 PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”  



 Komplettering av beslut om utvidgning av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön - KS 21/0180-2 Komplettering av beslut om utvidgning av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön : Komplettering av beslut om utvidgning av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-03-23 KS 21/0180 

 
 

 Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att 
avslå överklagandet 

 Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
(21 december 2016, § 152) 

 Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)  

 Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av 
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte 
förslag till skötselplan  

 Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det 
lokala naturvårdsprojektet - LONA ”Reservatsbildning Lillsjön – 
Örnässjön, etapp 2”  

 Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön-
Örnässjön i Upplands-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 2014-
04-15, dnr 212-000488) 

 Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det 
lokala naturvårdsprojektet - LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av 
ett kommunalt naturreservat, etapp 1”  

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 § 57 om att utvidga det 
befintliga naturreservatet Lillsjön-Örnässjön med ett område: Raskeboda. 
Utvidgningen omfattade del av fastigheten Husby 1:12 (den del som omfattar 
Raskebodavägen) och del av fastigheten Raskeboda 1:1. Beslutet vann laga 
kraft den 5 juli 2018. 

Genom beslutet från 2018 utvidgades naturreservatet geografiskt med området 
Raskeboda. Däremot uteblev beslut om tillägg av föreskrifter och uppdatering 
av skötselplan. Därför är detta ärende av administrativ karaktär som syftar till 
att komplettera beslutet från 2018. 

När kommunen beslutar om ett naturreservat ska kommunen upprätta ett 
dokument som visar att kommunen har beslutat om ett naturreservat inklusive 
föreskrifter och skötselplan. Hur detta beslut ska se ut finns i Naturvårdsverkets 
vägledning vid bildande av naturreservat (2019-12-05). Av dokumentet ska 
man förstå beslutet utan att ha tillgång till protokollsutdraget. Detta dokument 
bifogas som bilaga; ”Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad 
utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun samt 
tillägg till föreskrifter och skötselplan”, daterat den 23 mars 2021. Dokumentet 
krävs för att Länsstyrelsen ska kunna slutföra registreringen av naturreservatet 
med utvidgningen.  
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Föreslaget tillägg till föreskrifter 

Förbudet i föreskrift C9 skall inkludera del av Raskebodavägen. Föreskrift C9 
ändras till följande nya lydelse ”rida i annan gångart än skritt (långsammaste 
gångarten) förbi område med samlad bebyggelse utefter Raskebodavägen och 
Husbyvägen, enligt beslutskarta 1A”.  

Föreslaget tillägg till skötselplan  
Tillägget till skötselplanen innebär att den utökade delen på fastigheten 
Raskeboda 1:1 ska ingå i skötselområdena ”Betesvall, bete” - område 22, 
”Trädklädd betesmark, bete” område 9 och 10 samt ”Trädklädd betesmark, 
sumpskog, bete” - område 16. Detta innebär att beskrivning av bevarandemål 
och skötselåtgärder för skötselområdet Trädklädd betesmark i gällande 
fastställda skötselplan gäller också för områdena 9 och 10.  

Barnperspektiv 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat används på grund av sitt tätortsnära läge 
flitigt av förskolor och skolor. Bevarande av området, ger barn och ungdomar 
goda möjligheter till naturupplevelser och olika idrotts- och friluftsaktiviteter 
även i framtiden. 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadchef Åsa Bergström 

 Tf biträdande Samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 
1. ”Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad utvidgning av 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun samt tillägg till 
föreskrifter och skötselplan” daterat den 23 mars 2021.  

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen 
 Samtliga nämnder 
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skritt (långsammaste gångarten) förbi område med samlad bebyggelse 
utefter Raskebodavägen och Husbyvägen, enligt beslutskarta 1A.   

C-föreskrifterna för naturreservatet lyder i sin helhet: 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet 
att: 

1. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna 
vägar. Undantag gäller för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd att 
använda vägen till handikapparkeringen vid Lillsjöserveringen, 

2. parkera annat än på anvisad plats, 

3. övernatta i husvagn, husbil, bil eller liknande 

4. cykla i terräng och på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder, 

5. tälta, 

6. lägga till med båt i Lillsjöbadet och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt på 
stranden mer än 1 dygn i följd på samma plats. Förbudet gäller inte upplägg av 
båt på anvisad plats, 

7. elda annat än på härför iordningställda och anvisade platser, 

8. rida annat än på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder, 

9. rida i annan gångart än skritt (långsammaste gångarten) förbi område med 
samlad bebyggelse utefter Raskebodavägen och Husbyvägen enligt 
beslutskarta 1A, 

10. ta med hund som inte är kopplad. Förbudet gäller dock inte inom inhägnad 
hundrastgård, 

11. ha hund på Lillsjöbadet (inkl. sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj 
t.o.m. den 30 september inom det område som redovisas på beslutskartan 1A, 

12. fiska i Lillsjöbadet inom det område som redovisas på beslutskartan 1A, 

13. fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 augusti beträda ön i Örnässjön och 
uppehålla sig närmare dess strand än 100 m, 

14. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar, gräva upp växter, plocka ris som exempelvis blåbärs- och lingonris, 
samt plocka lavar och vedlevande svampar, 

15. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur 
eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Förbudet gäller inte det 
fiske som bedrivs i sjöarna, 
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16. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord 
eller sten. 

Dessutom är det förbjudet att utan kommunens*) tillstånd 

17. sätta upp affisch, skylt eller liknande, dock får snitslar, orienteringsskärmar 
och tipsfrågor sättas upp för tillfälligt bruk om de avlägsnas omedelbart efter 
avslutat arrangemang, 

18. anordna lägerverksamhet, tävlingar, träning eller liknande för fler än 200 
deltagare. 

*) avser kommunen som myndighet 

Upplysningar 

Grundregeln i jaktlagen är att allt vilt (vilda däggdjur och fåglar) är fredat, även 
deras bon och ägg. Vissa växt- och djurarter är fridlysta, så kallat artskydd, 
med stöd av 8 kap. miljöbalken och enligt artskyddsförordningen (2007:845). 
Exempel på sådana arter är gullviva och liljekonvalj, som inte får grävas upp 
eller plockas för försäljning, blåsippa, alla orkidéarter samt grod- och 
kräldjursarter. 

Förbud mot motorbåtstrafik: För Örnässjön (sjönr 61:151) och Lillsjön (sjönr 
61:150) gäller förbud mot trafik med maskindriven farkost. Enligt Stockholms 
läns författningssamling (01FS 2001:138) ska anslag med texten ”Motorbåts- 
trafik förbjuden” sättas upp på lämpliga ställen vid sjöarnas stränder. Skylt 
hållare är Upplands-Bro kommun. 

Förbud mot nedskräpning: Enligt 15 kap. 26 § miljöbalken är det förbjudet att 
skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

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

 att den utökade delen på fastigheten Raskeboda 1:1 ska ingå i skötsel-
områdena ”Betesvall, bete” - område 22, ”Trädklädd betesmark, bete” 
område 9 och 10 samt ”Trädklädd betesmark, sumpskog, bete” - 
område 16 enligt redovisning på bifogad kompletterad 
skötselplanekarta 2a.  

 att beskrivning av bevarandemål och skötselåtgärder för skötselområdet 
Trädklädd betesmark i gällande fastställda skötselplan gäller också för 
områdena 9 och 10.  
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Förvaltare av naturreservatet 
Kommunen är förvaltare av naturreservatet, vilket följer av 2 § förordning om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Detta innebär att kommunen också blir 
förvaltare av det utvidgade naturreservatet.  

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige 
den 21 december 2016, § 152. Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog 
överklagandet i beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet 
vann laga kraft den 10 maj 2017.  

Det utvidgade området ingick redan i det ursprungliga förslaget till bildande av 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat (daterat den 28 april 2016, dnr KS 15/0300). 
Berörda statliga myndigheter och kommunala nämnder tillstyrkte 
reservatsbildningen enligt det remitterade förslaget, som omfattade 
utvidgningen.   

Fastigheten Raskeboda 1:1 

Syftet med att inkludera landområdet i reservatet var att bevara det levande 
jordbrukslandskapet, landskapsbilden och de biologiska värdena som framför 
allt är knutna till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill 
sjön. Efter beslutet om utvidgningen har kommunen köpt fastigheten 
Raskeboda 1:1.  

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

Fastigheten Raskeboda 1:1 gränsar i norr till Raskebodavägen som ligger på ett 
skifte tillhörande fastigheten Husby 1:12. Som en följd av att hela fastigheten 
Raskeboda 1:1 inkluderades i naturreservatet så föreslogs att också detta skifte 
av Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) skulle inkluderas i naturreservatet, 
vilket överensstämmer med det ursprungliga reservatsförslaget enligt 
remisshandlingen. Markägarna till detta skifte anförde i samband med remissen 
att man inte har någon invändning mot detta. Raskebodavägen används för 
friluftslivet (motionsspår, ridning etcetera). 

Kommunens bedömning  
I samband med beslut om utvidgning 2018 framkom att inte något väsentligt 
nytt i sak, i och med utvidgningen, i förhållande till det ursprungliga 
reservatsförslaget (remisshandlingen) hade tillkommit. Av den anledningen 
fann kommunen inte anledning att göra en förnyad remissomgång.  

Miljökvalitetsmål  
Beslutet om denna utvidgning av naturreservatet bidrar också till uppfyllandet 
av miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande 
våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.  
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Beslutet bidrar också till att nå delmål 5 - ”Öka andelen skyddad natur för ett 
rikt växt- och djurliv, rekreationsändamål och bevarande av kulturhistoriska 
miljöer” - i den av Kommunfullmäktige (2010-10-21, § 108) antagna 
Miljöplanen.  

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

Beskrivning av området 
Se kommunens beslut den 21 december 2016, § 152 om bildande av Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat (dnr KS 15/0300). 

Förslaget innebär att den totala arealen för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
ökar med 10 hektar till totalt 431 hektar. 

Uppdaterade uppgifter om naturreservatet till följd av utvidgningen 
 

Naturreservatets namn Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

Kommun Upplands-Bro  

NVR-id 2046109 

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

Centrumkoordinater 
(SWEREF99TM) 

X:653422, Y:6598299 

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och 
sjöbäcken (24) 

Huvudsaklig objektkategori Skog, odlingslandskap, vatten 

IUCN-kategori V, Skyddat landskap 

Ägarkategorier Kommun, enskild 

Areal 431 ha, varav land 285,3 ha och vatten 145,7 ha 

Fastigheter Del av Örnäs 1:2, del av Örnäs 1:6 (endast 
vattenområde), Raskeboda 1:1, del av Husby 1:2, del 
av Husby 1:12 (Raskebodavägen), del av 
Kungsängens-Tibble 1:644, del av Sylta 1:24, del av 
Sylta 1:61 och del av Aspvik 1:4 

Naturtyper (enligt KNAS) 
 
Områdets areal har med vissa 

Tallskog 48,4 ha  
Granskog 23,2 ha 
Barrblandskog 55,1 ha 



            Komplettering av beslut om utvidgning av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön : Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun samt tillägg till föreskrifter och skötselplan

 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 6 (6)  
2021-03-23 KS 21/0180 

 
 

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

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

Förvaltare av naturreservatet Upplands-Bro kommun 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1A bestående av 

 Beslutskarta med gräns m.m. för hela naturreservatet (skala 1:10000) 
 Beslutskarta med utvidgad del (skala 1: 3000) 

Bilaga 1B Beslutskarta 1B (Förbud om avverkning) 
Bilaga 1C Beslutskarta 1C ((Befintliga och föreslagna anläggningar och 
anordningar för friluftslivet) 
Bilaga 2a Skötselplanekarta - skötselområden   
Bilaga 2b Skötselplanekarta - friluftsliv   
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§ 42 Komplettering av beslut om utvidgning 
av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 

 Dnr KS 21/0180 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
1. Anta tillägg till föreskrifter och skötselplan för det utvidgade området 

Raskeboda.    

2. Anta dokumentet ”Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad 
utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun 
samt tillägg till föreskrifter och skötselplan” daterat den 23 mars 2021.    

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 § 57 om att utvidga det 
befintliga naturreservatet Lillsjön-Örnässjön med ett område: Raskeboda. 
Utvidgningen omfattade del av fastigheten Husby 1:12 (den del som omfattar 
Raskebodavägen) och del av fastigheten Raskeboda 1:1. Beslutet vann laga 
kraft den 5 juli 2018. 

Genom beslutet från 2018 utvidgades naturreservatet geografiskt med området 
Raskeboda. Däremot uteblev beslut om tillägg av föreskrifter och uppdatering 
av skötselplan. Därför är detta ärende av administrativ karaktär som syftar till 
att komplettera beslutet från 2018. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 

 Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad utvidgning av 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun samt tillägg 
till föreskrifter och skötselplan, daterat den 23 mars 2021 

 Kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2018, § 57 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018  

 Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun  

 PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”  

 Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att 
avslå överklagandet 

 Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
(21 december 2016, § 152) 
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 Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)  

 Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av 
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte 
förslag till skötselplan  

 Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det 
lokala naturvårdsprojektet – LONA ”Reservatsbildning Lillsjön – 
Örnässjön, etapp 2”  

 Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön-
Örnässjön i Upplands-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 2014-
04-15, dnr 212-000488) 

 Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det 
lokala naturvårdsprojektet – LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av 
ett kommunalt naturreservat, etapp 1”  

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Anta tillägg till föreskrifter och skötselplan för det utvidgade området 
Raskeboda.    

2. Anta dokumentet ”Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad 
utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun 
samt tillägg till föreskrifter och skötselplan” daterat den 23 mars 2021.    

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut. 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 
 Samtliga nämnder 
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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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§ 56 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 finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 
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§ 56 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 finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

§ 56 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 finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-02-16 KS 21/0033  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas (M) 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas 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 16 februari 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 
 



                     den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas

 

PROTOKOLLSUTDRAG 53 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

§ 57 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas 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 16 februari 2021. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 

 



                     den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas

 

PROTOKOLLSUTDRAG 53 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

§ 57 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas 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 16 februari 2021. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 

 



                     den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas

 

PROTOKOLLSUTDRAG 53 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

§ 57 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas 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 16 februari 2021. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 

 



      Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  - KS 21/0035-3 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  : Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-04 KS 21/0035  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 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 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Kansliavdelningen 
 Politisk sekreterare 



                         - Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)

 

PROTOKOLLSUTDRAG 51 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

§ 55 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof 
Ekstrand (SD) 

 Dnr KS 21/0035 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  
Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 

 



                         - Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)

 

PROTOKOLLSUTDRAG 51 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

§ 55 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof 
Ekstrand (SD) 

 Dnr KS 21/0035 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  
Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Sekreterare 
 Politisk sekreterare 
 Valberedningens ordförande 

 



76 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran Malmestedt (M) - KS 21/0031-3 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran Malmestedt (M) : Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran Malmestedt (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-31 KS 21/0031  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter 
Göran Malmestedt (M) 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran Malmestedt (M). 

Sammanfattning 
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på 
annan ort. Hans uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen har därmed upphört. 
Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 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. 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Kommunstyrelsen 
 Sekreterare 
 Förtroendemannaregistret 
 Politisk sekreterare 



77 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran Malmestedt (M) - KS 21/0038-2 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran Malmestedt (M) : Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran Malmestedt (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-31 KS 21/0038  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden 
efter Göran Malmestedt (M) 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran 
Malmestedt (M). 

Sammanfattning 
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på 
annan ort. Hans uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden har därmed 
upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 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. 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Bygg- och miljönämnden 
 Sekreterare 
 Förtroendemannaregistret 
 Politisk sekreterare 



      ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  - KS 21/0034-17 Korrigering av val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  : Korrigering av val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin haglund@upplands-bro.se 

2021-04-21 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Korrigering av val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand 
(SD)  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktiges återtar tidigare beslut om att utse Björn Svensson 

till ersättare för Utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Börje Svensson (SD) till ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) 

Sammanfattning 
Den 31 mars 2021 fanns på Kommunfullmäktiges dagordning ett ärende 
gällande val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand 
(SD). Representant från Kommunfullmäktiges valberedning skickade in förslag 
om att nominera Börje Svensson (SD) till denna förtroendepost. Vid 
sammanträdet föreslogs istället av misstag Björn Svensson till ny ersättare för 
Utbildningsnämnden och det blev också Kommunfullmäktiges beslut.  

För att korrigera valet föreslås Kommunfullmäktige återta beslut om att utse 
Björn Svensson till ersättare för Utbildningsnämnden och istället utse Börje 
Svensson (SD) till denna förtroendepost. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 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.  

  



      ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  - KS 21/0034-17 Korrigering av val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  : Korrigering av val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-04-21 KS 21/0034 

 
 

 
 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Utbildningsnämnden 
 Sekreterare 
 Förtroendemannaregister 
 Politisk sekreterare 
 



               KS 21/0034-17 Korrigering av val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021 - Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)

 

PROTOKOLLSUTDRAG 49 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

§ 53 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Per-Olof 
Ekstrand (SD) 

 Dnr KS 21/0034 

Beslut 
Björn Svensson (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand 
(SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Björn Svensson (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Utbildningsnämnden 
 Sekreterare 
 Förtroendemannaregistret 
 Politisk sekreterare 

 



         ngående beviljat strandskyddsdispens - KS 21/0021-3 Svar på allmänhetens fråga till Bygg- och miljönämnden angående beviljat strandskyddsdispens : Svar på allmänhetens fråga till Bygg- och miljönämnden angående beviljat strandskyddsdispens

Subject: Svar på allmänhetens fråga 
 
Hej 
 
Nedan ser du Bygg- och miljönämndens ordförandes svar på din allmänhetens fråga angående 
beviljat strandskyddsdispens. 
 
 
Tack för frågan!  
 
Under 2020 behandlade Bygg- och miljönämnden 15 st ansökningar om dispens från strandskyddet. 
13 av dessa bifölls, varav det ärende som frågeställaren tar upp är ett. Det handlar om nybyggnad av 
ett enbostadshus på Raskebodavägen. I området gäller strandskydd 300 meter från Örnässjön och 
det nya huset ligger precis på 300-meters linjen.  
Sammantaget bedömde Bygg- och miljönämnden att platsen för den nya byggnaden ligger inom en 
etablerad tomtplats och att platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden bedömdes inte påverka strandskyddets syften negativt 
på ett sådant sätt att strandskyddsdispens inte kan medges.  
Strandskyddslagstiftningen är mycket precis, så det är inte möjligt att slarva förbi några av de villkor 
som finns för att kunna bifalla en ansökan. I sin genomgång av förutsättningarna konstaterade Bygg- 
och miljönämnden att åtgärden i ansökan svarar mot vad som står i Miljöbalken 7 kapitlet 18 
paragrafen punkt 1 och i 26 paragrafen. Strandskyddsdispens för byggnaden kunde därför medges. 
Till det här svaret bifogas beslutspunkten i nämndens protokoll där detta framgår i detalj. Det kan 
även tilläggas att länsstyrelsen har möjlighet att pröva alla beslut som kommunen fattar om 
strandskyddsdispens. De meddelade dock, före nyår, att de inte gjorde det i detta ärende.  
 
Börje Wredén  
Ordförande Bygg- och miljönämnden  
 
Fråga:  
Till Kommunfullmäktige/Bygg- och miljönämnd. Som media har informerat, har vid Bygg- och 
miljönämndens sista möte innan jul- och nyårshelgerna, beviljats strandskyddsdispens till två nära 
anhöriga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos. Detta har godkänts trots utbildade 
kommunens tjänstemäns avslag och konsultation av oberoende jurist. Som kommuninvånare och 
säkert flera med mig, skulle jag gärna veta, på vilka grunder har politiker i Bygg- och miljönämnden 
gått mot egna erfarna tjänstemän och oberoende jurist. Som kommuninvånare och säkert flera med 
mig, önskar jag, att kommunen arbetar på ett korrekt och förtroendegivande sätt. Det viktigaste för 
kommunen måste vara, att ha ett förtroende från kommuninvånare. Det viktigaste för 
kommuninvånare är, att få lita på förtroendevalda i kommunen. Tacksam, för att få ett skriftligt svar 
hur Bygg- och miljönämnd resonerade.  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (33)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
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§ 129 NAT.2020.638 Ansökan om 
strandskyddsdispens, bostadshus, 
HUSBY 1:19, Raskebodavägen 15 

 Dnr BMN 20/0012 

Beslut 
1. Strandskyddsdispens medges för uppförande av enbostadshus på fastigheten 
Husby 1:19 i enlighet med ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b 
och 18c §§ Miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 25 och 26 §§ MB.  
2. Som tomtplats i miljöbalkens mening får hela fastigheten tas i anspråk, med 
stöd av 7 kap. 18 f § MB.    
3. Bygg- och miljönämnden förenar med stöd av 16 kap. 2 § MB dispensen 
med följande villkor:  
a) Den nya byggnaden ska utformas i enlighet med Bygg- och miljönämndens 
beslut om bygglov, ärende BYGG.2020.186 
b) Den befintliga byggnaden på platsen ska rivas innan den nya byggnaden 
uppförs.” 
 
Bygg- och miljönämnden informerar om 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 
förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 
sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 
Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 
externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. 
 
Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 
 
Motivering 

Enligt handbok för strandskydd "Strandskydd - en vägledning för planering 
och prövning ska dispens inte medges om hemfridszonen eller tomtplatsen 
utvidgas mer än marginellt på grund av en planerad byggnad. Det villkoret är 
uppfyllt i detta fall. Åtgärden skulle inte innebära en utökad hemfridszon eller 
att allmänheten avhålls från att använda ett strandskyddat område som tidigare 
var tillgängligt. Det nya enbostadshuset kommer att placeras på en plats där det 
idag redan finns ett befintligt hus som är beläget framför det tillkommande och 
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närmare vattnet. Den planerade byggnaden avses alltså uppföras ovanför det 
idag befintliga bostadshuset, från Raskebodavägen sett.  

Fastigheten Husby 1:19 ligger inom samlad bebyggelse och ytterligare 
strandområden tas inte i anspråk. Upplands-Bro kommun har genom inrättande 
av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, som gränsar till berörd fastighet, 
långsiktigt säkerställt områdets naturvärden och betydelse för friluftslivet. 
Fastigheten gränsar även till ett större skogsområde. 

Bygg- och miljönämnden beslutar om bygglov samtidigt med behandlingen av 
detta ärende. Åtgärden följer översiktsplanen och 2017 givet förhandsbesked. 
Sökandes förslag är genom utformning och sin tillbakadragna placering väl 
anpassat till platsen och det gör att landskapsbilden inte påverkas negativt. 
Byggnaden är något större än som var tanken i förhandsbeskedet. Dock är 
byggnaden i suterräng och det gör att den upplevs vara väl anpassad i 
landskapet. 

Bygg- och miljönämnden har tidigare beslutat om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av garage/förråd på ca 38 m2 inom strandskyddsområde på 
fastigheten Husby 1:19 mellan befintlig byggnad och Raskebodavägen, 
delegationsbeslut § 85, daterat den 13 juni 2018. Beslutet, som även vann laga 
kraft, utgick från att platsen för åtgärden betraktas som redan ianspråktagen 
och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Bygg- och miljönämnden bedömer genom detta, samt befintlig och ny 
byggnads placering på fastigheten, att den del av fastigheten Husby 1:19 som 
ligger mellan Raskebodavägen och byggnaderna redan har tagits i anspråk och 
att nu aktuell åtgärd inte leder till en utökad privatisering på platsen som 
kommer att påverka allmänhetens tillgång till strandområdet och därmed 
friluftslivet negativt. 

Den övre delen av fastigheten ligger utanför strandskyddsområde. Det nya 
enbostadshuset ligger till ungefär hälften inom och till hälften utanför 
strandskyddsområdet. I 2017 givet förhandsbesked förutsattes att det helt skulle 
ligga utanför strandskyddsområdet, men den avsmalnande fastigheten gör det 
svårt att helt klara detta. Att helt placera byggnaden utanför 
strandskyddsområdet bedöms inte möjliggöra en rimlig användning av 
fastigheten. 

En tomtplatsavgränsning beslutas av Bygg- och miljönämnden som omfattar 
hela fastigheten, som dock alltså till del ligger utanför det strandskyddade 
området. Fastigheten som helhet är på ca 3700 m2 varav ca 2/3 ligger inom det 
strandskyddade området. Tomtplatsens storlek bedöms rimlig med hänsyn till 
det lantliga läget och övriga fastigheter i området. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att åtgärden i enlighet med 7 kap. 26 § MB 
är förenlig med strandskyddets syften att trygga förutsättningarna för 
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allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Raskebodavägen är en tydlig och väl etablerad förbindelse för gående och 
cyklister, som löper i kanten av aktuell fastighet mellan denna och de öppna 
betesmarkerna mot Örnässjön. I tomtgräns mot vägen finns sedan länge ett 
staket. Liksom är fallet vad gäller andra, befintliga, bostadshus längs vägen 
kommer ett nytt enbostadshus på fastigheten inte att hindra eller avskräcka 
någon från att även fortsättningsvis använda Raskebodavägen. Vad gäller 
möjlighet till fri passage genom det strandskyddade området på de intilliggande 
fastigheterna Husby 1:16 och Husby 1:20 påverkas detta på sin höjd marginellt 
av den nya byggnaden. Denna är belägen ovanför den nuvarande och har i 
enlighet med beslut om bygglov inga platser för utevistelse på gavelsidorna 
mot fastighetsgränsen. På nedervåningens gavel mot Husby 1:16 finns endast 
ett smalt köksfönster och ett fönster med tätt raster över. På motsatt gavel inga 
fönster. Övervåningen saknar helt fönster mot angränsande fastigheter. 
Terrängen och byggnadens suterrängutformning bidrar även till att minimera 
hemfridszonen i dessa riktningar. 

Åtgärden bedöms inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller 
växter på platsen. Enligt beslut om strandskyddsdispens 2018 finns det 
utrymme för fri passage på den nedre delen av fastigheten, även med ett garage 
där. Nu aktuell åtgärd, där garaget har förlagts till en del av huvudbyggnaden 
längre upp på tomten, ger än mindre påverkan på viltets möjligheter att passera. 

Bygg- och miljönämnden bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 25 § MB 
att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 
strandskyddet. 

Sammantaget bedömer Bygg- och miljönämnden att platsen för den nya 
byggnaden ligger inom en etablerad tomtplats och att platsen tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden 
bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på ett sådant sätt att 
strandskyddsdispens inte kan medges. Åtgärden i ansökan svarar därmed mot 7 
kap. 18 c § punkt 1 och 7 kap. 26 § MB och strandskyddsdispens för 
byggnaden kan medges. 

I enlighet med 7 kap. 18 h § MB upphör beslutet att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem 
år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 

Sammanfattning 
Ansökan inkom den 24 juni 2020 och avser strandskyddsdispens för ett nytt 
bostadshus på fastigheten Husby 1:19. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område och ligger i utkanten av den sammanhållna bebyggelsen i 
området Eriksberg-Raskeboda och invid Raskebodavägen som ingår i Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat. av På fastigheten finns i dagsläget ett befintligt 
fritidshus på 44 m2 samt ett par mindre komplementbyggnader. Dessa ämnas 
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rivas för att ge plats för ett nytt bostadshus med en byggnadsarea om drygt 278 
m2. Som särskilt skäl för åtgärden har sökanden angett att området redan tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att platsen som tas i anspråk för det 
nya bostadshuset i dagsläget inte anses vara ianspråktagen på sådant sätt att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden skulle innebära en utökad 
hemfridszon och innebära att allmänheten avhålls från att använda ett 
strandskyddat område som tidigare var tillgängligt på såväl fastigheten Husby 
1:19 som de intilliggande fastigheterna Husby 1:16 och Husby 1:20. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för 
dispens enligt 7 kap. 18 c §, samt att åtgärden inte är förenlig med 
strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 24 juni 2020 
 Komplettering till ansökan som inkom 3 juli 2020 
 Inspektion utförd 1 juli 2020 
 Reviderad situationsplan som inkom11 september 2020 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse X november 2020 
 Ansökan om bygglov, bygglovsärende BYGG.2020.186 
 Flygfoton 1970-2019 
 Strandskyddsdispens delegationsbeslut § 85, daterad den 13 juni 2018 
 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, utgåva 2 
 Dom M 4851-10, 29 juni 2011 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
uppförandet av ett nytt bostadshus på fastigheten Husby 1:19 enligt 
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken 
och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) lämnar följande förslag till beslut: 

”1. Strandskyddsdispens medges för uppförande av enbostadshus på 
fastigheten Husby 1:19 i enlighet med ansökningshandlingarna och med stöd 
av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 25 och 26 
§§ MB.  
2. Som tomtplats i miljöbalkens mening får hela fastigheten tas i anspråk, med 
stöd av 7 kap. 18 f § MB.    
3. Bygg- och miljönämnden förenar med stöd av 16 kap. 2 § MB dispensen 
med följande villkor:  
a) Den nya byggnaden ska utformas i enlighet med Bygg- och miljönämndens 
beslut om bygglov, ärende BYGG.2020.186 
b) Den befintliga byggnaden på platsen ska rivas innan den nya byggnaden 
uppförs.” 
 
Andreas Åström (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Rasmus Lindstedt (S) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Börje Wredéns (L) 
förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen i Stockholm  

• Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun  
 
Beslutet delges:  
 
• Sökande  
 

 




