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Övergripande mål och budget 2022 med 
planering för 2023 – 2024 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  
2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 
arbetet med budget 2022–2024. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 
(M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till 
Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023–2024. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 med 

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

 Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 
arbetet med budget 2022–2024.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 
2021 och planering för 2022–2023. 

Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 
17 maj och 24 maj 2021. 

Barnperspektiv 
Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även 
barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar 
att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas. 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

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

Beslut sänds till 
 Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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Övergripande mål och budget 2022 med 

planering för 2023 – 2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:60.

2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Camilla Jansons förslag 2021 06 09.

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet Camilla Jansons
förslag 2021 06 09.

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet Camilla Jansons förslag 2021 06 09.

5. och ny ramför långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet
med Camilla Jansons förslag 2021 06 09.

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 

arbetet med budget 2022–2024. Camilla Jansons lämnar socialemokraternas 

förslag till Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023– 

2024 den 2021 06 09. 

 

 

Beslutsunderlag 

• Nämndernas budgetunderlag presenterade på kommunstyrelsen 7 

april 2021. 

• Socialdemokraternas handlingsprogram 2019-2022 

 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 

arbetet med budget 2022–2024. 

 

 
Camilla Janson har den 2021 06 09 lagt fram förslag till Övergripande mål 

med budget för2021 och planering för 2022–2023. 

 
 

Barnperspektiv 

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även 

barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar 

att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas. 

 
 

Bilagor 

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

2. Lokalförsörjningsplan 
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Ordförklaringar 

Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, kan vara 

immateriella (icke monetär tillgång utan fysisk form), materiella (mark, byggnader, 

maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm). 

Ansvarsförbindelser En möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars 

förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte 

helt ligger inom kommunen eller landstingets kontroll, inträffar eller uteblir. 

Avskrivning Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån 

förväntad ekonomisk livslängd. 

Avsättning En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. 

Balansbudget En sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och 

skulder vid budgetårets utgång. 

Driftbudget Visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive både interna och externa 

poster, samt det kommunalskattebidrag som verksamheterna tilldelats. 

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan 

samtliga bokförda tillgångar och skulder. 

Finansbudget Redovisar kapitaltillflöden och kapitalanvändning och 

redovisar betalningsflödena i kategorierna löpande verksamhet, 

investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet och utmynnar i 

förändringen av likvida medel. 

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. 

Internränta Kalkylmässig räntekostnad för det kapital som binds i anläggningstillgångar i 

samband med investeringar i verksamheterna. 

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen och 

som är hänförliga till den löpande verksamheten. 

Likviditet Ett mått på hur god den kortsiktiga betalningsberedskapen är. 

Visar omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. 

Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år. 

Nettokostnad Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, taxor, avgifter och 

övriga ersättningar. 

Omsättningstillgångar Omfattar tillgångar som inte är anläggningstillgångar, t ex 

fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank mm. 

Resultatbudget Sammanställning av årets driftverksamhet. 

Kommunens budget är ett av de viktigaste dokumenten som styr kommunens verksamhet. I kommunens 

budget bestäms hur de pengar som kommer in till kommunen ska fördelas ut till kommunens verksamhet under det 

kommande året. Varje år tar kommunfullmäktige beslut om en ny budget. 

Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former 

av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. 

Investeringsbudget Redovisar tilldelad budget för planerade investeringar 
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Vi bygger 

Upplands-Bro starkt! 

(Igen) 
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Camilla Janson 

Kommunalråd i opposition 
Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande 

landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till 

utveckling. 

Vi värnar alla människors lika värde och välkomnar alla människor till vår kommun. I Upplands-Bro kommun 

ska öppenhet och respekt gälla gentemot alla medborgare. Respekt för de mänskliga rättigheterna är ett uttryck 

för socialdemokratins grundläggande värderingar och en förutsättning för demokrati. 

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, 

värderingsförändringar, digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående pandemin och 

dess påverkan på kort- och lång sikt. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. 

Vi konstaterar också att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om respekt för 

varandras roller, öppenhet, transparans, demokratiska processer, prioriteringar, ett demokratiskt, ansvarsfullt, 

kreativt och empatiskt ledarskap. 

Det handlar om kompetenta, engagerade, inovativa, politiskt oberoende och digitalisering som skapar 

förutsättningar för framtidens välfärd. 

Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre 

är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, äldre och unga ökar snabbt under en kommande 

tioårsperioden, vilket innebär ökat behov av förskolor, skolor, äldreomsorg mm. 

Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen 

ökar väsentligt långsammare. Detta ställer krav på nya lösningar och på effektiviseringar. Vi ska se till att 

varenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med focus livskvalitet för oss medborgare. Det gör 

vi genom att stärka vår gemensamma välfärd. 

Det handlar om skolan, jobben, omsorgen och tryggheten! 

Vi ska effektivisera med empati och förstånd, ha en sund personalpolitik och vi ska bygga med ansvar. 

Den dag vi har tillräckligt med händer och fötter inom omsorgen, kontinuitet inom hemtjänsten, schysta 

arbetsvillkor för kommunens medarbetare, arbetskläder på arbetsplatserna.Den dag vi kan behålla och rekrytera 

sjuksköterskor, undersköterskor, behöriga lärare, förskolelärare, barnskötare och andra viktiga yrkesgrupper. 

 

 
Den dag vi har färre barn och elever i grupperna, personalen har tid för att utföra kärnuppdraget, rätt till 30 

timmars förskola per vecka även för barn som fått syskon eller har föräldrar som studerar, utveckla 
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träfflokaler och mötespunkter, tryggare lärmiljö, trygga skolvägar, det är tryggt och snyggt i kommunen med 

tillgängliga kultur och idrottsaktiviteter för såväl ung som årsrika. 

Den dag kommunens kulturskola har förutsättningar att erbjuda ett brett utbud för kommunens alla barn och 

ungdomar, när vi tagit omhand om våra kulturmiljöer, har åtgärder för att bryta utanförskapet i utsatta områden 

på plats, mött upp utbildningsskulden och återhämtat andra verksamheter från CV19 pandemin och en rad 

andra områden som är viktiga för ett rikt och kvalitativt liv i Upplands-Bro kommun. 

Då sänker vi skatten - men vi är tyvärr inte där, ännu. 

Det senaste året har starkt präglats av Coronapandemin, en period som för alltid kommer finnas i vårt 

medvetande. Pandemin är långtifrån över och dess konsekvenser är ännu inte möjliga att överblicka, dock har 

en sak blivit tydlig. Utan samarbete, tålamod och en stark gemensam välfärd står vi dåligt rustade när krisen 

kommer. Kommunens medarbetare har gjort fantastiska insatser i denna speciella tid, det går inte att 

underskatta betydelse av det jobb de har gjort. Vårt ansvar att garantera dem en god arbetsmiljö och ett hållbart 

arbetsliv har aldrig varit tydligare. 

I en orolig värld finns det krafter som vill skapa oro och splittring, men pandemin har tydligt visat att det är 

tillsammans och genom samarbete vi klarar de utmaningar vi ställs inför. Alla kommunens invånare ska känna 

sig delaktiga och betydelsefulla. 

Omsorg måste vara av god kvalitet och tillsammans med statsbidrag kan vi förbättra villkoren för kommunens 

medarbetare samt kompetensutveckla omsorgspersonal. Den utbildningsskuld som skapats på grund av 

pandemin måste betalas tillbaka. 

Att fler har ett jobb att gå till kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här måste hela 

kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas. 

Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta 

för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen senast 2025.Det hanlar om akuta men 

framförallt långsiktiga åtgärder i samarbete med andra aktörer för ett hållbart Upplands- Bro. 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, till människors frihet att forma sina egna liv. Vi 

ska erbjuda en likvärdig utbildning med kunskap i focus. Utbildning är inte längre något man får en gång som 

ung. Allt fler kommer att behöva ställa om, komplettera och byta yrkesbana mitt i livet. Utbildningsinsatserna 

ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas 

utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik. 

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag, 

oavsett om det handlar om boende, fritidsaktiviteter eller omsorgsinsatser. Alla äldre ska ha möjlighet att delta 

i samhällslivet. Det ska finnas meningsfulla dagliga aktiviteter med varierande innehåll som stärker den 

enskildes egna resurser 

Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. 
 

Upplands-Bro kommuns miljö- och klimatarbete ska ligga i framkant och kontinuerligt söka nya sätt att göra 

varje del av kommunens verksamhet  mer hållbar. 

Vi, Socialdemokrater vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv 

kommun att bo, vistas och arbeta i. 

För att nå dit behöver vi investera i välfärden, höja kvaliteten i verksamheterna, öka 

människors inflytande och egenmakt, skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete. 

Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi Upplands-Bro starkt igen! 
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Det politiska läget 

 
Valresultatet i Upplands-Bro 2018 gav S 11 mandat, M 10 mandat, SD 7 mandat, L 4 mandat, V 3 

mandat, KD 3 mandat, C 2 mandat och MP 1 mandat av kommunfullmäktiges 41 mandat. 

 

M, L, C och KD beslutade sig för att samarbeta i ett minoritetsstyre samt att göra sig beroende av SD 

som vågmästare . SD valde att ta vågmästarrollen i kommunfullmäktige och samtliga nämnder/bolag 

med undantag av kommunstyrelsen. 

Vision och övergripande mål 

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 

2035. Kommunens vision “Kommunen som ger plats” arbetades fram under 2013-2015 i 

dialog med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. 

Visionen har över tid justerats. Visionen lyder 

”Ett hållbart Upplands-Bro - Framtidskommunen som ger plats”. 

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Detta innebär att 

samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet, social, 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Vilka effekter och vilka långsiktiga resultat som ska uppnås beskrivs i övergripande 

mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet 

och service och där social, ekonomisk och miljömässighållbarhet genomsyrar det 

dagliga arbetet och samhällsbygget. 

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands- 

Bro behöver effektivisera och utveckla verksamheterna samtidigt som arbetet behöver ha 

ett långsiktigt fokus. 

Vi ska effektivisera med empati och förstånd, har en sund personalpolitik och bygga med 

ansvar. Vi ska arbeta förebyggande och ställa om till metoder som ny teknik och 

digitalisering som en viktig del I Upplands-Bros utveckling. 
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Upplands-Bro har fem övergripande mål som beskriver effekter och resultat som ska 

uppnås. 

Målen är: 

 

 
En kommun för alla - Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i 

vardagen. Kommunen ska erbjuda en meningsfull fritid, gemenskap, aktiviteter , upplevelser och 

verksamheter av högsta kvalitet. Invånare är involverade och engagerade i frågor som berördem själva och 

samhället i stort. 

 

 

Livslångt lärande - Utbildning lägger grunden för individens frihet och välfärd.I Upplands-Bro skapar vi 

utbildningsmöjligheter för alla , för dagens och kommande generationers invånare. 

 

 

Åldras med trygghet - Invånare I Upplands-Bro ska åldras med trygghet, bestämma, över sitt 

liv och sin vardag, bemötas med värdighet och omtanke och ha tillgång till en rik fritid. 

 

 
Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar 

tillvara kommunens unika plats. Utveckling sker under ordnade former. Vi ska bygga hållbart det vill säga 

ekonomisk, social och klimatsmart. Alla delar behövs för att bygga Upplands-Bro starkt igen. 

 

 
Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat - Upplands-Bro skall vara ett föredöme som 

arbetsgivare. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs och vi ska satsa på arbetsmiljön, 

personalutveckling och schysta anställningsvilkor. ”Ett bra företagsklimat är lika viktigt som en väl fungerande 

vård, skola och omsorg” 

 

 

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål. 

All kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun ska bidra till en hållbar utveckling, kommunen ska därför 

koppla de övergripande målen till de globala, för att tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de 

globala målens uppfyllelse. 

Agenda 2030 - FN:s 17 globala mål. 
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Övergripande mål 

Vi, Socialdemokrater vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, 

trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. 

 

En kommun för alla 

 

Livslångt lärande 

 

Åldras med trygghet 

 
Hållbart 

samhällsbyggande 

Attraktiv 

arbetsgivare 

och 

Positivt 

näringslivsklimat 

Samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga 

förmåga till organisering. I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska former för att enas om 

hur organisationen ska bedriva sin verksamhet och påverka samhället. Det ökar förståelsen för hur samhället 

fungerar och för oliktänkande. 
 

Ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och 

möjligheter till etablering i samhällslivet. 

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. 

Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. 

Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtaldär målen omsätts 

till individuella mål för varje medarbetare. 

De övergripande målen beskriver långsiktiga effekter och resultat i vad som skagenomföras. 

De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om 

att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnasförväntan på kvalitet i kommunens 

verksamhet. 
 

 

 

 
Bilden åskådliggör de övergripande målen som styr hela förvaltningen 

Övergripande mål för Upplands-Bro 

En kommun för alla 

Invånare i Upplands-Bro ska mår bra både fysiskt och psykiskt och känna trygghet i vardagen. 

Kommunen ska erbjuda gemenskap, aktiviteter , upplevelser och verksamheter av högsta kvalitet. 

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. 

Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är. 

Upplands-Bro kommun ska vara en kommun där människors makt över sin egen vardag ökar Kommunen 

ska på ett demokratiskt sätt stimulera medborgarnas intresse för och delaktighet i de politiska 

beslutsprocesserna och kommunens utveckling. 
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Vi vill se både kommunal och fristående verksamhet men det är inget mål i sig utan ett av flera möjliga verktyg 

för att öka den enskildes makt och valfrihet vardagen. Valfrihet handlar om innehåll och kvalitet ej om vem 

som är huvudman. 

I de fall verksamheter skall konkurrensutsättas skall det alltid ske öppet och transparent. För all verksamhet 

såväl i kommunal regi som på entreprenad eller i annan driftsform skall tydlighet gällande rättigheter och 

skyldigheter, insyn och uppföljning gälla och ständigt utvecklas. Ekonomisk vinst skall aldrig tillåtas på 

bekostnad av verksamhetens kvalitet. 

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar om både hälsa och ohälsa. 

Folkhälsoarbetet är av stor betydelse för att medverka till att människor har en god livskvalitet och för att 

förebygga ohälsa. Folkhälsan är också viktig för planering av kommunens utveckling inom det 

kommunövergripande strategiska arbetet samt i lokalt utvecklingsarbete inom kommundelar och delområden. 

Alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Insatser ska riktas till alla med särskild hänsyn 

till utsatta grupper. Barn och ungas psykiska ohälsa ska särskilt belysas och arbetet intensifieras.Upplands-Bro 

kommun ska stärka arbetet med tidiga insatser. 

Genom kultur- och fritidsaktiviteter skapas mötesplatser där erfarenheter och kunskap växer. Fokus ska läggas 

på barn och ungas fria tid. Seniorers möjlighet till aktiv fritid ska stimuleras. För Socialdemokraterna handlar 

tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsvariation ska 

kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. 

En rik fritid med mångfald av möjligheter till idrott,kultur, aktiva föreningar och goda förutsättningar skapar 

gemenskap och delaktighet. Alla skall utifrån sina förutsättningar och vilkor ges möjlighet att delta i och berika 

utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun. 

Ytor som inte användas inom den ordinarie verksamheten ska kunna användas av övrig kommunal verksamhet 

eller hyras ut till andra intressenter. Kommunens föreningar ska såklart ha förtur till bokning av hallar och 

lokaler. Vi ska tillgängliggöra kommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat med bättre 

kommunikationer, öka utbudet av aktiviteter, mötesplater, informationsmaterial och underhåll. 

Upplands-Brobornas trygghet och säkerhet behöver öka i bostadsområden, på skolorna, på gator och torg. 

Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska 

bekämpas med alla medel. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Upplands-Broborna är de 

mest otrygga medborgarna i hela stockholmsregionen, det vill vi ändra på. Upplands-Bro ska vara en trygg, 

trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas, driva företag och arbeta i. Vi ska bekämpa brotten, men också 

brottens orsaker. 

Agenda 2030/En kommun för alla 
 

Det är viktigt att kommunens inblandning sker under demokratiska former. 
 

Vi ska skapa goda förutsättningar för folkrörelser och det civila samhället.Vi vill bidra till att alla människor 

ska kunna organisera sig och idéburna organisationer har möjlighet att växa. 
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Livslångt lärande 

Utbildning lägger grunden för individens frihet och välfärd. I Upplands-Bro skapar vi utbildningsmöjligheter 

för alla. För dagens och kommande generationers invånare. 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, till människors frihet att forma sina egna 

liv. Utbildning är inte längre något man får en gång som ung. Allt fler kommer att behöva ställa om, 

komplettera och byta yrkesbana mitt i livet. Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och 

arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, ung som 

årsrik. 

 
Vi investerar i hela utbildningsystemet, från förskola till vuxenutbildningen, i eleverna, lärarna, i skollokalerna 

och möjligheten att komplettera sin utbildning även som vuxen. Vi ska återupprätta en jämlik kunskapsskola 

som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever som leder till höga resultat. Alla barn/elever ska få en 

bra start på sitt lärande. Likvärdigheten ska öka genom hela skolsystemet. 

 
Tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare ska ha en aktiv roll i 

utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat. Vi ska behålla och rekrytera behöriga lärare och 

annan viktig personal inom skolan och fritids. Vi ska jobba för färre barn och elever grupperna I skolan. 

 

Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar. på var och en. 

Lärare ska ha goda arbetsvillkor med rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet och fokus på 

kärnuppdraget. De ska finnas tid för planering, genomförande och uppföljningen av undervisningen. 

Vi ska ha en skola som präglas av trygghet, förväntningar och studiero.Fokus ska ligga på att kunskap och 

bildning – inte vinstjakt eller religiös påverkan. 
 

En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar 

på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. 
 

En trygg och lärorik förskola för alla barn. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. 

Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid 

att se varje barn. 

 

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Vi ska ha en fritidsverksamhet av hög kvalitet som både 

bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid. 
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En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför ska fler elever lämna 

gymnasieskolan med fullständiga betyg. 
 

Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del för bildning, 

utbildning, demokrati och kultur. 

 

Agenda 2030/Livslångt lärande 
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Åldras med trygghet 

Invånare I Upplands-Bro ska åldras med trygghet, ha inflytande och delaktighet samt 

bemötas med värdighet och omtanke. 

Den äldre generationen har skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. 

Allt fler blir äldre och andelen äldre i Upplands-Bro ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt 

samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Många äldre lever ett aktivt liv, för andra ökar 

ensamheten. Vi vill bidra till att minska den isolering som kan uppstå. 

För många äldre är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt andra känner trygghet i att 

kunna få stöd av hemtjänsten , flytta till trygghetsboende eller till ett boende med omsorg. Kontinuiteten 

i hemtjänsten behöver förbättras så att de äldre oftare möter samma personal. 80 år och äldre ska ha rätt till 

äldreboende. 

Brister på äldreboenden skall aldrig vara ett skäl till att äldre nekas få det stöd personen vill ha och 

behöver. Personalen ska ha tid att se varje människa. Nya tekniska hjälpmedel skall tas tillvara för att förbättra 

både omsorgen och arbetsmiljön. 

Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om boende,fritidsaktiviteter eller 

omsorgsinsatser. Alla äldre ska ha möjlighet att delta i samhällslivet. Det ska finnas meningsfulla dagliga 

aktiviteter med varierande innehåll som stärker den enskildes egna resurser. 

Agenda 2030/Åldras i trygghet 
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Hållbart samhällsbyggande 

Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika 

plats. Utveckling sker under ordnade former. Vi ska bygga hållbart, det vill säga ekonomisk, social och 

klimatsmart. Alla delar behövs för att bygga Upplands-Bro starkt igen. 

Hållbar utveckling handlar om att våra liv och vår välfärd idag ska värna framtida generationers 

livsmöjligheter. Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på att man använder givna resurser på ett effektivt sätt 

Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, företagande, service, 

handel och liv mellan husen. 

Stadsbyggnadsprocessen ska utvecklas och byggkedjan stärkas. Upplands-Bro har varit en kommun i stark 

tillväxt. Framtagna strategier och planer ska ligga till grund för ett fortsatt hållbart byggande såväl för externa 

exploatörer som för kommunens egna bostadsbolag. 

 Bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är 

också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Vi vill se välskötta bostadsområden med 

mötesplatser och grönytor. Det ska vara med blandad upplåtelseform, det vill säga både villor, radhus och 

flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter. 

Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende, omsorgsboende och gruppboende . Vi bygger 

klimatsmart och värnar kommunens kultur och naturvärden, så bryter vi den växande bostadssegregationen och 

bygger Upplands-Bro starkt, igen. 

Planering av spontan- eller näridrottsplatser och bostadsnära spår och leder ska finnas med från början när nya 

områden byggs. Allt fler Upplands-Brobor bor söker sig till kommunens naturområden. Möjligheter till ett 

aktivt friluftsliv ska underlättas genom ökad tillgänglighet. 

Vi har många kvadratmeter lokaler men ändå är upplevelsen att det ständigt är lokalbrist för möten, träffar, 

evenemang mm. Det måste vi ändra på genom att se till att våra lokaler blir väl använda och tillgängliga. När vi 

bygger nya lokaler för verksamheter ska vi i huvudsak bygga och äga våra verksamhetslokaler 

En annan viktig del av vardagen är en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Det ska gå snabbt att ta sig 

till och från jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. Att välja klimatvänligt resande skall vara enkelt. 

Agenda 2030/Hållbart samhällsbyggande 
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Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat 

Upplands-Bro skall vara ett föredöme som arbetsgivare. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs och vi 

ska satsa på arbetsmiljön, personalutveckling och schysta anställningsvilkor. Ett bra företagsklimat är lika 

viktigt som en väl fungerande vård, skola och omsorg. 

I Upplands-Bro ska ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen 

försörjning och frihet. Tydligt ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla kommunen 

som arbetsgivare. Vi ska arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med 

satsningar för att öka frisknärvaron. 

Anställda I Upplands-Bro ska ha bra villkor,bra lön, bra anställningsvillkor, trygghet och inflytande på jobbet. 

Vi ska minimera visstidsanställningarna. Trygga anställningar ger bättre kvalitet i välfärden. Därför ska vi 

utreda vilka visstidstjänster som går att omvandla till fasta tjänster. Skapa vikariepooler med fast anställd 

personal för att täcka korttidsfrånvaro. Så kan också andelen timavlönade, korta anställningar på allmän visstid, 

minska radikalt. Vi ska minimera delade turer. 

Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. Styrningen över den kommunala organisationen skall 

ständigt utvecklas så, att den blir tydligare och mer överskådlig. 

Genom att i första hand arbeta långsiktigt med återväxt och kompetensutveckling ska vi hantera övertalighet 

och i största möjliga mån undvika uppsägningar. 

Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam helhetsbild kring 

mål och uppdrag – och utifrån den helhetsbilden en tydlig ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat. 

Respekt för varandras roller och åsikter där vi låter proffsen vara proffs, där vi ökar medarbetarnas möjligheter 

till direkt inflytande över sina arbeten och hur arbetet organiseras. 

Vi avskaffar detaljstyrda minut-för–minut-scheman inom äldreomsorgen som fragmentiserar arbetsuppgifterna 

och inte heller sätter brukarens behov i centrum. Vinsterna blir flera: En betydligt bättre arbetsmiljö så att fler 

orkar arbeta heltid och en förbättrad verksamhet. 

 
Samarbete med fackliga organisationer skall ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver. 

Kommunala upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska ske från företag och organisationer som 

följer kollektivavtalsliknande former. Detta krav ska så långt som möjligt även gälla underentreprenörer. 

Vi ska stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna. 

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till sommarjobb för alla 

kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet. 

Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för hela kommunen och ungdomarna. Utbytet skola-näringsliv 

kan stärkas och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras. Ett växande näringsliv är en 

avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen. 

Det finns många skickliga och engagerade entreprenörer i Upplands-Bro. Allt ifrån ungdomar som driver 

företag under sin gymnasietid, till väletablerade och anrika familjeföretag. Vi värdesätter kommunens alla 

företagare. 

Genom en aktiv näringslivspolitik vill vi fortsätta skapa goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och 

förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas. 

Arbete är nyckeln till ett självständigt liv, och grunden för samhällets välstånd. Att ge varje Upplands-Bro 

bo möjlighet att kliva upp på morgonen för att gå till arbete eller studier är därför grundläggande. 
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Jobben skapar tillväxt genom våra lokala företag och ger resurser till att stärka och utveckla skola och 

välfärd. Jobben integrerar människor i samhället. En modell för att skapa fler arbeten i kommunen ska arbetas 

fram. 

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Ett 

näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen. 

Agenda 2030/Attraktiv arbetsgivare och Positivt företagsklimat 
 

 
 

• Fria arbetsskor  
 

Under Coronapandemin har personalen i äldreomsorgen slitit kopiöst. Samtidigt som de dagligen genomför ett 

oerhört tungt arbete och går enormt långa sträckor under sina arbetspass så behöver de bekosta sina egna 

arbetsskor - och detta med en redan alltför låg lön. Det är orimligt. Därför vill vi socialdemokrater att arbetsskor 

ska inkluderas i de fria arbetskläderna som varje arbetsgivare inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun ska 

erbjuda sina anställda. 

• Stötta barn och unga 

Barn och unga har drabbats hårt av pandemin, inte minst de ungdomar som fått se slutet av sin gymnasietid 

genom ett zoom-fönster och som nu har svårt att få sitt första jobb. I pandemins kölvatten byggs en studieskuld 

som vi måste arbeta för att motverka. Alla barn och ungdomar ska kunna se med tillförsikt på framtiden. 
 

Därför ska vi satsa på Lovskola, för att ge stöd till elever som exempelvis riskerar att inte uppnå behörighet till 

gymnasieskolans nationella program eller som riskerar att avsluta gymnasieskolan utan en gymnasieexamen 

 

Satsa på lärcentrum där den studerande erbjuds stöd från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta 

andra studerande för att öka förutsättningarna att nå skolans mål. 

 
Återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på 

gymnasiet. 

• Rädda jobb och företag 

Många företag har drabbats hårt av krisen, särskilt branscher inom tjänstesektorn som resor, hotell, restaurang, 

transport och handel. Det är en fråga om människors livsverk och försörjning. 
 

Kommunen ska fortsätta stödja det lokala näringslivet och förlänger påbörjade insatser. 

Med hög prioritet arbeta fram en modell för att skapa fler arbeten i kommunen. 

 
Återstart Upplands-Bro ! 

Det handlar om att lindra pandemins följdverkningar , i det fall pandemin har fortsatt grepp om vårat samhälle 

och vår kommun ska självklart samttiliga åtgärde alltid möta nationella rekomendationer för att förebygga 

smittspridning. 
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Vi ska erbjuda särskilda insatser för att pressa tillbaka arbetslösheten samt insatser för omställning tex genom 

kombinationsutbildningar som är utbildningar som kombinerar yrkeskurser med SFI-kurser på komvux, vilket 

ger individen bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden och att komma in på arbetsmarknaden. 
 

Införa yrkesvux FLEX viket betyder att vuxna som behöver omställning ska hitta ett nytt arbete där 

kunskaperna från deras tidigare arbetsliv kommer till nytta 

Extra stöd till civilsamhället, det innebär mer pengar till organisationer som jobbar med personer som är särskilt 

utsatta under pandemin. 

Under en längre tid har föreningarna drabbats av effekterna av Covid 19. Det har varit tufft och alla har fått 

kämpa och härda ut. För att hjälpa föreningar ekonomiskt och även ge möjlighet till en nysatsning ska vi 

genomför det vi kallar Corona check. Ett riktat stöd för återstart/uppstart och återhämtning till kommunens 

föreningar inom Kultur-och fritid. 

Genomlysa vuxenutbildningen och vidta nödvändiga åtgärder för att möta de behov som upstått under 

pandemin. 
 

Utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet för ökad kompetensförsörjning, bättre 

matchning, praktik och möjligheter till job 
 

 

• Avgiftsfria lovaktiviteter 

 
Vi ska erbjuda avgiftsfria lovaktiviteter så att alla barn i kommunen får en chans till fina sommarlovsminnen. 

Aktiviteter som tex avgiftsfritt dagkollo Hällkana och Sportcamp 

 

 

• Stöd till föreningslivet  

 

 

• Behov av att mötas  
 

Skapa lek- och rekreationsytor/lekparker/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble, Brunna och 

Tibble som inbjuder till för möten mellan generationer 

 

Utveckla en naturlig och tillgänglig mötesplats vid vattentornsparken i Kungsängen. 

 

Utveckla Torgen i Bro och Kungsängen med bl.a. lekredskap för yngre barn och fler sittytor med bänkar och 

bord. 

 

Anlägga fler offentliga trädgårdar och odlingslotter i Håbo-Tibble, Kungsängen, Södra Brunna och Tibble. 

Sätta upp fler papperskorgar och se till att papperskorgar vid behov töms oftare 

Sätta ut fler parkbänkar runt om i vår kommun, inklusive i Håbo-Tibble 
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Ekonomi och styrning av kommunen 

 

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom 

områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig 

sektor och den pågående pandemin och dess påverkan på kort- och lång sikt. Det finns stora 

ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. 

Vi konstaterar också att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst 

om respekt för varandras roller, öppenhet, transparans, demokratiska processer, prioriteringar, 

ett demokratiskt, ansvarsfullt, kreativt och empatiskt ledarskap. 

Det handlar om kompetenta, engagerade, inovativa, politiskt oberoende och digitalisering som 

skapar förutsättningar för framtidens välfärd. 

Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för 

barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, äldre och 

unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden, vilket innebär ökat behov av förskolor, 

skolor, äldreomsorg mm. 

Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra 

delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.Detta ställer krav på nya lösningar och på 

effektiviseringar. Vi ska se till att varenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt 

med focus livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att stärka vår gemensamma 

välfärd. Vi ska effektivisera med empati och förstånd, ha en sund personalpolitik och vi ska 

bygga med ansvar. 

Det handlar om skolan, jobben, omsorgen och tryggheten! Framtidsinvesteringar går före stora 

skattesänkningar. Så bygger vi ett starkare och tryggare Upplands-Bro 
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God ekonomisk hushållning 

 
 

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 
 

1) Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid 

överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv och 

kompetensförsörjningsfond. 

 

2) Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att 

utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare 

reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår. 

 

3) Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 

 

4) Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får 

finansieras med lån. 

 

5) Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 

 

6) Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad 

miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. 

 
7) Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. 

Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, 

kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet 
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Planeringsförutsättningar 

Samhällsekonomiska förutsättningar 

Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring 2021. Dockär utvecklingen starkt kopplad 

till hur smittspridningen av Covid-19 utvecklas. 

Både 2021 och 2022 beräknas en hög tillväxt av BNP. 

I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan 

riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdastav restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare 

återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige. 

Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i 

medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden kommer 2021 attdrivas 

upp av dels ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar, delsgenom sjunkande sjukfrånvaro. Det 

kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. 
 

 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Förväntad befolkningsutveckling 

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 

november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. 

Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 35 100 

invånare 2024. 
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Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag Kommunen använder 

sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för 

skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en 

bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en 

prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun 

justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med 

utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. 

Som underlag för budgeten har SKR:s prognos den 29 april 2021 använts. 

Skatteintäkter och generella bidrag 

Mkr Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Skatteintäkter 1309,4 1393,3 1439,5 1483,7 

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

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

Regleringsbidrag/- 

avgift 

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

LSS-utjämning -19,3 -15,5 -16,1 -16,7

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

Summa intäkter 1766,1 1933,4 2056,8 2164,4 

Prognos över pensionskostnaderna 

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av 

pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda 

har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. 

PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2022. 

Mkr 2021 2022 2023 2024 

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

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

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

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

Finansiering 

För 2022 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas 

av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med 

kommunal borgen som säkerhet. 

Kommunen har en relativt god likviditet. I nuläget har kommunen långfristiga lån 

på 140 mnkr. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms 

motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och 

ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest. 
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Kassaflödesanalys 

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Årets resultat 19,2 20,4 21,5 

Avskrivningar 68,0 70,0 72,0 

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

Investeringsverksamheten 195,3 140,4 120,9 

Exploateringsverksamheten 46,0 49,0 17,6 

Nettoupplåning 154,1 99,0 45,0 

Bedömningen är att kommunen har behov av att öka sin upplåning med cirka 150 

miljoner kronor 2022. Ny låneram för kommunen uppgår till 400 mnkr. 

Resultatutjämningsreserv 

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för 

balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv 

får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp 

som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 

årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) 

som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller 

landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för 

pensionsförpliktelser. 

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen 

för pensionsförpliktelserna. 

Social investeringsfond 

Upplands-Bro har ett antal år använt resultat i boksluten till att avsätta medel i en social 

investeringsfond. Tanken var god när fonden inrättades och det har kommit fram en del bra 

projekt under åren MEN det har funnits ett för stort fokus och tilltro till tillfälliga insatser och 

projekt. 

Det är dags att tänka nytt, jobba mer långsiktigt. Sociala investeringsfondens mål att pröva 

nya metoder för att främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och 

utanförskap bland kommuninvånarna ska implementeras i ordinarie arbete. 

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner 

behöver behålla och rekrytera medarbetare de kommande åren. 

Socialdemokraterna ser att det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden 

och det finns kompetensbrist inom vissa områden. Därför ska Upplands-Bro kommun erbjuda 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
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Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala 

investeringsfonden. Fonden uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 47,7 mnkr. 

En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och 

helårsbokslutet. 

Vi vill avsluta sociala investeringsfonden till förmån för en 

kompetensförsörjningsfond 

Balanskravsutredningen 

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

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

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

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

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

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

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

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

*) Budgeterat resultat för 2022 

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

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens 

verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i 

bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. 

Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och 

verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva 

verksamheten enligt affärsmässiga principer. 

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens 

övergripande dokument ska följas av bolaget. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och 

skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal 

träffas om villkoren för sådana uppdrag. 

Vi vill ha ett starkare samhälle med en bostadspolitik som ger möjligheter för alla att bo i stället för att fokusera 

på att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill värna allmännyttan och bygga fler hyresrätter. 

Hållbarhet Finansiella krav på bolagen 

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet. Bolagens 

verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av 

det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger 

skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär. 

Bolagen ska fastställa en budget för 2020.Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i 

aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet 

med densamma. 

Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens 

tidsplan. 

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser 

de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med bolagen 
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Miljöhänsyn 

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap 

och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver 

kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag. 

 

Social hållbarhet 

Behovet av trygghet tas på allvar. Kommunens bolag ska prioriterar trygghetsarbetet och vara en aktiv part i 

samarbete med polisen, kommunen, civilsamhället och externa aktörer för en ökad social hållbarhet. 

 

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande: 

 

Ändring av bolagsordning 

Ändring av aktiekapital 

Fusion av företag 

Förvärv eller bildande av dotterbolag 

Nyproduktion högre än 50 mnkr 

Försäljning eller likvidation av dotterbolag 

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

Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr. 

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

 

Bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen 

Ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital. 

Lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter. 

 

Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som 

Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 

2022 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %. 

 

Öka kundnöjdheten och värdera genom NKI. 

 

Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med 

övriga aktörer. 

 

Arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer. 

 

Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2022. 

Uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen. 
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Ägardirektiv AB Upplands-brohus 

 

Bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav 

ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 2,7% på fastigheternas 

marknadsvärde. 

 

Genom lönsamhet i den dagliga driften och affärsmässiga beslut kring förvärv och nybyggnation upprätthålla 

en synlig soliditet på 20 % år 2022. 

 

Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt 

kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en 

procent. 

 

Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som 

Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2022 samt nya 

lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35%. 

 

Bygga minst 300 hyresrätter under de kommande fyra åren 

Bygga äldreboende och trygghetsboende 

Bygga ytterligare LSS-boenden 

 

Bygga i trä eller andra förnyelsebara material när det är försvarbart tekniskt och ekonomiskt 

 

Införa bostadsgaranti för unga. Senast när man fyllt 26 år ska man ha ett eget förstahandskontrakt för en 

hyresrätt i Upplands-Brohus bestånd, förutsatt att man stått i kö från sin 18-årsdag och är folkbokförd i 

Upplands-Bro kommun. 

 

Öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet. 

 

Skapa en förturslista för äldre som vill flytta ner från plan 1 och 2 till nedre botten i trevåningshusen utan hiss. 

Anlägga fler offentliga trädgårdar och odlingslotter. 
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Budget med ekonomisk plan 

         Resultatbudget 

Mnkr 2021 2022 2023 2024 

Nämndernas budgetramar 1729,5 1898,4 1951,1 2011,1 

Ofördelat i plan 69,6 115,9 

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

Pensionskostnader, ej 
reglerat i PO-pålägg 

26,7 27,3 27,2 27,4 

Kommunstyrelsen – 
oförutsett 

20,0 1,0 1,0 1,0 

Summa verksamhetens 
nettokostnader 

1766,3 1916,2 2038,4 2144,9 

Skatteintäkter 1309,4 1393,3 1439,5 1483,7 

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

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

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

LSS-utjämning -19,3 -15,5 -16,1 -16,7

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

Summa skatteintäkter 
och bidrag 

1766,1 1933,4 2056,8 2164,4 

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

Summa finansiering 1775,1 1935,1 2058,8 2166,4 

Årets resultat 8,8 19,2 20,4 21,5 

         Nämndernas ramar, sammanställning för 2022 

Nämndernas ramar, 
sammanställning för 
2021 

Budgetram 2021, inkl 
kapitalkostnader 

Totalt 
förändring 

Budgetram 
2022 

Revision 1 200 60 1260 

Kommunstyrelsen 147 100 10 300 157 400 

Bygg- och miljönämnden 5 750 2 100 7 850 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

166 900 10 700 177 600 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

92 650 7 400 100 050 

Socialnämnden 260 800 20 000 280 800 

Ekonomiskt bistånd 30 000 -5 600 24 400 

Tekniska nämnden 64 500 8 600 73 100 

Utbildningsnämnden 739 900 77 970 817 870 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 

220 700 37 400 258 100 

SUMMA 1 729 500 168 930 1 898 430 
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Investeringsbudget 
 

Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

KS-oförutsett 2 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 9 000 7 500 7 500 

Bygg- och miljönämnden 0 0 0 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

1 500 1 500 1 500 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

29 000 8 350 6 500 

Socialnämnden 2 000 1 000 1 000 

Tekniska nämnden 45 850 36 000 33 300 

Utbildningsnämnden 5 000 5 000 5 000 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 

800 800 800 

Summa 95 150 70 150 65 600 

Avgiftsfinansierade 
verksamheterna 

   

Avfallsverksamheten 255 255 255 

VA-verksamheten 100 900 70 000 55 000 

Summa 101 155 70 255 55 255 

SUMMA TOTALT 194 305 140 405 120 855 

 
Kommunstyrelsen 

• Oförutsett 

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar 

• IT-investeringar 

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning 

avsätts årligen. 

• Digitalisering 

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en 

central pott för investeringar för ökad digitalisering. 

• Sjörestaurering Lillsjön/Örnässjön 

Investeringsmedel för skötselplansåtgärder enligt skötselplan, slutförs under år 

2022. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna 

• Fastighetsunderhåll 

• Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs 
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• Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna

• Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård

• Utveckling av stjärnparken

• Solceller bibliotek, Kungsängens IP och Bro IP

• Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP

• Motionsspår

• Kvistaberg

• Fordon

• Konst

Socialnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Tekniska nämnden 

• Trafik och tillgänglighet

• Bulleråtgärder

• Trygghetsskapande åtgärder

• Rekreationsytor, lekytor och parker

• Beläggning

• Belysning

• Flygfotografering

• Fordon

• Båtramp

Utbildningsnämnden 

• Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och

skolor.

• Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och

anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön

i förskolor och skolor.

• Trygghetsförebyggande åtgärder.

• Utrustning utomhusmiljö

Äldre- och omsorgsnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Avfall 

• Nya containrar kretsloppscentralerna
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VA 

• Diverse maskiner

• Pumpstationer

• Tillskottsvatten

• LPS-pumpar (lågtryckspumpar)

• Dagvattenåtgärder

• Nya ledningar, renovering och serviser

• Utökat verksamhetsområde

• Upprustning av fordonsparken

Exploateringsbudget 

(tkr) År 2022 År 2023 År 2024 

Exploaterings- 
/genomförandeprojekt 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

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

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

Ringvägen 17 000 0 20 000 0 10 000 0 

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

Tegelhagen 

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA- 

anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad. 

Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Trädgårdsstaden i Bro 

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA- 

anläggningar startar under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster 

baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 

Ringvägen 

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar startar under 2021. 

Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från 

exploatörer 
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Kommunrevision 

Kommunens revisorer 

De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 

nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa 

insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i 

den lokala självstyrelsen. 

Kommunrevisionen står direkt under kommunfullmäktige och ska ha regelbunden dialog med fullmäktiges 

presidium. Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges 

beslut och uppnår av fullmäktige angivna mål inom fastställda ekonomiska ramar. 

En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Som 

underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av 

vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter 

som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer. 

Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska utföras. Revisorerna ska årligen till 

kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårsbokslut, dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut 

över verksamheten under det gångna året. 

I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska 

tillstyrkas eller avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas. 

Nämndernas ramar, 

sammanställning för 

2022 

Budgetram 2021 Totalt tillskott Budgetram 2022 

Revision 1 200 60 1 260 

Kommunfullmäktige beslutar om revisorernas budgetramar 
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Nämndbudget 

Kommunstyrelsen 

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 och 

överförmyndarverksamheten. 

Under 2022 läggs särskild vikt vid utvecklingen av våra centralorter Bro och Kungsängen, 

kopplat till uppdraget som lades 2017 om fördjupad översiktsplan, FÖP,samt på att skapa ett 

säkert och tryggt Upplands-Bro. En viktig del kopplat till trygghet och samhällsutveckling är att 

vi har perspektivet hela kommunens utveckling med olika insatser och satsningar i de olika 

kommundelarna utifrån våra behov, förväntningar och förutsättningar. 

Vi ska ha aktiv politik för bostadsbyggande, fler företag och fler i jobb som ger ökade skatteintäkter och mer 

resurser till skola, trygghet och välfärd. Vi ska ha  välskötta bostadsområden med mötesplatser och grönytor. 

Vi ska ha bostäder med blandad upplåtelseform dvs egna hem, flerfamiljshus, kategoriboende och hyresrätter. 

När vi planerar för bostäder ska vi tänka helhet och planera in kommande behov av gruppboende, 

fritidslokaler, mötesplatserskolor, förskolor, äldreboende och bostäder med särskild service enligt LSS (lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och andra grupper. I första hand ska vi bygga och äga våra 

verksamhetslokaler. infrastruktur och kollektivtrafik ska vara en naturlig del i varje plan. 

Vi ska ha en sammanhållen samhällsplanering, värna den “röda tråden”. 

En byggkedja/samhällsbyggnadsprocess med ett väl fungerande samarbete mellan alla avdelningar 

inom Samhällsbyggnadskontor ETT är en förutsättning för att vi kommunen ska kunna expandera och 

utvecklas på ett bra sätt. 

Vi ska se till att Upplands-Bro kommun vid upphandlingar skall överväga en uppdelning det vill säga, dela upp 

den i mindre beståndsdelar för att göra det lättare för mindre företag/bolag att delta i 

upphandlingen. Att kvalitetsupphandlingar prioriteras framför lägsta pris vid upphandlad verksamhet. 

Vi ska fortsätta att kämpa för kvartstrafik till Bro. För bättre pendeltågstation, bättre busspassning och fler turer 

i hela kommunen 

I Upplands-Bro ska ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen 

försörjning och frihet. Tydligt ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla kommunen 

som arbetsgivare. Vi ska arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med 

satsningar för att öka frisknärvaron. 

Anställda I Upplands-Bro ska ha bra villkor, bra lön, bra anställningsvillkor, trygghet och inflytande på jobbet. 

Vi ska visa respekt för varandras roller och åsikter där vi låter proffsen vara proffs, där vi ökar medarbetarnas 

möjligheter till direkt inflytande över sina arbeten och hur arbetet organiseras. 

Samarbete med fackliga organisationer skall ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver. 

Kommunala upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska ske från företag och organisationer som 

följer kollektivavtalsliknande former. Detta krav ska så långt som möjligt även gälla underentreprenörer. 

Vi ska stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna. 
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Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till sommarjobb för alla 

kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet. 

Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för hela kommunen och ungdomarna. Utbytet skola-näringsliv 

kan stärkas och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras. Ett växande näringsliv är en 

avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen. 

Det finns många skickliga och engagerade entreprenörer i Upplands-Bro. Allt ifrån ungdomar som driver 

företag under sin gymnasietid, till väletablerade och anrika familjeföretag. Vi värdesätter kommunens alla 

företagare. 

Genom en aktiv näringslivspolitik vill vi fortsätta skapa goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och 

förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas. 

Arbete är nyckeln till ett självständigt liv, och grunden för samhällets välstånd. Att ge varje Upplands-Bro 

bo möjlighet att kliva upp på morgonen för att gå till arbete eller studier är därför grundläggande. 

Att fler har ett jobb att gå till kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här måste hela 

kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas. 

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Ett 

näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen. 

Allt fler i Upplands-Bro upplever en otryggare miljö i sina närområden och även i sina hem. Vi lade en 

trygghetsstrategi 2016, den ska vi fortsätta utvärder, utveckla och arbeta efter. 

Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med invånarna i 

kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och 

ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2 utsläpp och lägre energiförbrukning till 

år 2030. Vi ska minska utsläpp, minskaresursförbrukningen och bevara naturvärden. Miljö 

och folkhälsa hör tätt ihop. 

  Budget 2021     147 100 

Effektivisering 

Kommunikation,konferenser och möten. 
-2 400

Tillskott 

ink.Kapitalkostnader 
12 700 

Budget 2022 157 400 

Plan 2023 156 400 

Plan 2024 156 400 

Vi ska: 

• utveckla stadsbyggnadsprocessen och stärka byggkedjan

• återföra de viktiga samhällsbyggnadsfrågorna till kommunstyrelsen och där igenom lägga ner

samhällsutskottet

• bygga med varierade upplåtelseformer, minst 30 % hyresrätter vid nybyggnation

• säkerställa stadsarkitekts kompetens för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över

vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i focus
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• inrätta en kvalitetsfunktion som får till uppgift att redovisa jämförelsetal, kvalitetskontroller

och att tillhandahålla fakta som invånarna kan ta del av när de använder kommunens gemensamt

finansierade tjänster

• lyfta tryggheten, de viktiga trygghetsfrågorna ska hanteras i kommunstyrelsen med BRÅ som

övergripande strategiskt samarbetsorgan och där igenom läggs trygghetsutskottet ned

• fortsätta jobba med den långsiktiga strategi för trygghetsarbete som påbörjades 2016

• utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare

• verka för att Statens servicecenter och andra staliga myndigheter etablerar sig i Upplands-Bro

• se till att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens personal och ett krav i alla

upphandlingar

• minimera visstidsanställningarna. Trygga anställningar ger bättre kvalitet i välfärden. Därför ska vi

utreda vilka visstidstjänster som går att omvandla till fasta tjänster

• skapa vikariepooler med fast anställd personal för att täcka korttidsfrånvaro. Så kan också andelen

timavlönade, korta anställningar på allmän visstid, minska radikalt

• minimera delade turer

• göra kommunens upphandlingar hållbara, vilket innebär att ställa miljökrav, etiska krav och sociala krav

i enlighet med rådande lagstiftning och EU-direktiv

• kollektivavtal och liknande villkor skall ställas och sociala klausuler som ger arbetslösa och ungdomar

möjligheter till praktik skall ställas där det är möjligt

• stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna bland annat genom

att införa en kompetensförsörjningsfond

• arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka

valfrihetsscheman, inflytande och frisknärvaro

• prioritera folkhälsoarbetet och utveckla det folkhälsostrategiska arbetet och ett folkhälsobokslut ska

upprättas

• driva på för kvartstrafik till Bro

• stärka dialogen med kommunens innevånare och näringsliv gällande kommunens utveckling

• utveckla tillgängligheten till våra drygt 13 mil stränder genom att

bl. a möjliggöra sjösättningsplats för det bilburna båtfolket och uppställningsplatser för

husvagnar/husbilar

• ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Korsängen i Kungsängen för bostäder, skolor, idrottshall,

grönytor och grundsärskola mm

• fortsätta utvecklingen i Trädgårdsstaden Bro
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• utveckla Brunna med bostäder, verksamheter och mötesplatser

• inventera behov av ytterligare lokala kontor för egenföretagare

• ökad delaktighet och inflytande

• förbereda inför valet

• minska brottsligheten och öka tryggheten

• stärkta krisberedskapen och det civila försvare

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, 

trafikanläggningar (till exempel parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom 

detaljplan samt kommunala lekparker. 

Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 

avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens 

förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät 

i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. Nämnden ansvarar för 

GIS-verksamheten som tillgängliggör geografiska data för hela kommunen och alla dess verksamheter. 

Nämnden arbetar också med namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. 

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt 

ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt 

avfallsverksamhet, vilka har egna ramar och ej påverkar den kommunala budgeten. 

Alla verksamheter ska bedrivas så att de främjar ett ekologisk- ekonomiskt- och socialt uthålligt samhälle samt 

den biologiska mångfalden. Verksamheterna ska främja en god trädgårds- och landskapsarkitektur. 

Fler ska kunna använda vårt offentliga rum när som helst på dygnet och hela året runt. Tekniska nämndens 

arbetar för att kommunen ska vara tillgänglig, säker, trygg och snygg. Nämndens insatser ska underlätta för den 

enskilde att göra ekologiskt hållbara val. 

Budget 2021 64 500 

Tillskott, Inkl. Kapitalkostnader och tillkommande ytor   8 600 

Budget 2022 73 100 

Plan 2023 81 000 

Plan 2024 94 300 
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Vi ska: 

• sätta upp fler papperskorgar och se till att papperskorgar vid behov töms oftare

• sätta ut fler parkbänkar runt om i vår kommun, inklusive i Håbo-Tibble

• plantera blommor och gröna växter som förskönar i vår kommun

• utföra gata-park skötseln så att våra kommunala miljöer upplevs som snygga och välskötta

och bidrar till ökad att tryggheten

• utveckla gång- och cykelvägnätet så att fler uppmuntras att använda cykel som transportmedel

• bygga ut regionala cykelvägar och befintliga cykelvägar ska rustas upp

• upprätta en plan för kompletteringar av gång- och cykelvägar

• anlägga fler cykelparkeringar vid våra pendeltåg stationer i Bro och Kungsängen

• bygga en ny kompletterande infartsparkering vid Korsängen för pendlare

• tillhandahålla kommunala parkeringar vid våra centrum och andra offentliga platser utifrån det behov

som finns

• utveckla möjligheten att kunna få besked om ledig parkering via nätet

• anlägga bullerdämpande åtgärder i bullerutsatta miljöer

• särskilt inventera behovet av kompletterande fartdämpande åtgärder där hastigheten är 30 kmh

• skapa lek- och rekreationsytor/lekparker/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble, Brunna

och Tibble som inbjuder till för möten mellan generationer

• utveckla en naturlig och tillgänglig mötesplats vid vattentornsparken i Kungsängen

• utveckla torget i Kungsängen med bl.a. lekredskap för yngre barn och fler sittytor med bänkar och bord

• anlägga fler offentliga trädgårdar och odlingslotter i Håbo-Tibble, Kungsängen, Södra Brunna och

Tibble

• fortsätta med vatten- och avlopps utbyggnadnaden på landsbygden

• minska mängden tillskottsvatten i det kommunala avloppsnätet, för att uppnå en effektivare

avloppshantering

• uppnå en fullt utbyggd avfallssortering i de kommunala verksamheterna

• utveckla kretsloppsverksamheten så att den också omfattar återbruk
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Bygg- och Miljönämnden 

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 genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - 

miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och 

förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna 

människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för 

att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och 

folkhälsomålen uppnås. 

Budget 2021 5 750 

Satsningar 2 100 

Budget 2022 7 850 

Plan 2023 7 850 

Plan 2024 7 850 

Självfinansieringsgraden på bygglovsidan 

förväntas sänkas från 92% till 80% 

Vi ska: 

• göra en uppföljning av taxan och självfinansieringsgraden under året på den nya taxemodell för

bygglovavdelningen som introduceras under 2021

• öka tillsynen inom plan och bygglagen och miljö och hälsoskyddsområdet. Utökning av personal på

miljöavdelningen finansieras i budgeten

• möta de ökade kraven på digitalisering och säkra kompetens och bemanning i de stora byggprojekten

• skjuta till medel budget för utökning av personal på miljöavdelningen då självfinansieringsgraden

kommer att sänkas och utökning av personal då behövs

• skapa utrymme i budgeten för att utveckla digitala hjälpmedel för bl.a effektiv behandling och lagring

av bygg och miljöansökningar. För att fortsätta det pågående arbetet behövs medel för detta i budgeten
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Utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm 

arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen. 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som 

läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd. 

En trygg och lärorik förskola för alla barn 

Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en förutsättning för tillväxt, en 

jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får 

ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling. 

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen 

erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Forskning visar att barn som 

tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer får bättre möjligheter att utvecklas och lära. 

Barn till föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska ha rätt till 30 timmars förskola 

per vecka. Dessa barn ska såklart ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och 

utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Utgångspunkten måste vara barnet och familjens behov. Föräldrarna 

ska själva bestämma om sin ledighet under sommaren och övriga året. 

Förskola ska även fortsättningsvis erbjudas nattetid, vi har viktiga personalgrupper som arbetar obekväm 

arbetstid och även de ska erbjudas omsorg för sina barn. Syskonförtur ska gälla på förskolan och skolan, oavsett 

folkbokföringsadress. 

Öppna Förskolan är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den skall vara avgiftsfri och 

ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov. 

Förskoleklassen är en unik skolform där förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt vävs samman. 

Förskoleklassen stärker sexåringars språkkunskaper, sociala kompetens och förmåga till samspel, kreativitet 

och reflektion. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla barn får möjlighet till en bra start i livet i en lärorik 

miljö. 

Tydligt ledarskap för trygga skolor 

Flera undersökningar visar att rektorerna har en nyckelroll för att vända kunskapsresultaten. Samtidigt har 

många rektorer en mycket tuff arbetssituation. Därför krävs det att vi investerar i skolans ledarskap och ger 

rektorerna möjlighet att vara de pedagogiska ledare som skolan behöver. 

Rektorer ska kunna besöka klassrummen, återkoppla till lärare och analysera skolans resultat. Lärare ska känna 

sig trygga i att rektor förstår och är med och utvecklar lärarnas viktiga uppdrag. 

En jämlik kunskapsskola med höga resultat 

Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det 

krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap. För att nå höga kunskapsresultat och likvärdighet 

i skolan är rektors ledarskap centralt. 

Modersmålet är viktigt för barns/elevers identitet och självkänsla. Tappar barnet/eleven sitt förstaspråk tappar 

han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för barns/elevers förmåga till inlärning. 

Barn/elever som kan sitt modersmål väl, lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. 
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Lärande i fokus! 

Vi ska ha barnens lärande i fokus. Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i 

strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll, rektor och lärares ledarskap har stor betydelse. 

Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna 

fokusera på kärnuppdraget, att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av 

trygghet och studiero. Vi ska synliggöra fritidshemmets lärandeuppdrag och att personalen får tid att planera 

och utveckla verksamheten. 

Om kunskapsresultaten ska vända uppåt behöver fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör 

sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har 

eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Forskning visar att tidigt stöd och 

hjälp, i förskolan och lågstadiet, ökar möjligheten för barnet att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan. 

Elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar en viktig roll. Barn och ungas inflytande i sin 

vardag ska utvecklas under 2022. Det ska vara lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp och 

genom digitala hjälpmedel. Genom nya arbetssätt och en av professionen driven digitalisering kan 

undervisningen utvecklas och möta fler elever utifrån deras förutsättningar. Särskilda satsningar ska göras för 

att skolan bättre ska nå elever med hög skolfrånvaro, så kallade hemmasittare. 

Fritidshem 

De flesta elever på lågstadiet går på fritidshem under eftermiddagarna. Det är en omtyckt och viktig verksamhet 

för många barn och föräldrar. Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Fritidshem av hög kvalitet 

har betydelse för barns utveckling. 

Genom att sätta leken i centrum kan fritidspedagogiken stärka elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, 

självkänsla och sociala utveckling. Fritidshemmen har därmed potential att bidra till både högre 

kunskapsresultat och jämlika livschanser. 

Vi vill utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att fler barn kan få ägna sig åt fritidsaktiviteter 

på eftermiddagarna. På fritids ska alla barn kunna få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter. Därför vill vi 

anställa fritidsutvecklare som ansvarar för att skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter och göra den öppna 

fritidsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever. 

Läxhjälp, idrottsträning och Kultur- och musikskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle 

underlätta livspusslet för många familjer, ge alla elever samma stöd i skolarbetet och samma chans till en 

meningsfull fritid. 
 

 
 

Budget 2021   739 900 

Volymförändring  31 800 

Satsningar  46 170 

Budget 2022 817 870 

Plan 2023 846 870 

Plan 2024 875 470 

 
 

Vi ska: 

• skapa en tryggare lärmiljö som ger alla elever en god självtillit. 

 

• stärka elevhälsan med fokus på god psykisk hälsa. 
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• höja förskolepengen så att vi kan anställa fler förskolelärare. 

 

• rekrytera och behålla behöriga lärare 

 

• skapa förutsättningar för att alla elever ska bli godkända på de nationella proven i årskurs 3. 

 

• öka andelen elever med gymnasiebehörighet. 

 

• införa en ny resursfördelningsmodell så att pengarna fördelas efter behov. 

 

• införa syskonförtur på kommunens skolor. 

 

• investera i Campus Ekhammar som ger plats för ca 1 000 elever. 

 

• investera i Campus Kockbacka – nya Broskolan och Bro IP. 

 

• höja personaltätheten och stärka kvaliteten i fritidshemmen. 

 

• återinföra valfrihet inom förskolan och fritids. Barnen och familjernas behov ska styra tiden på 

förskolan och fritids. 

 
 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, 

svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta 

innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som 

åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger 

kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte 

genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning. 

Trygghet, studiero och höga förväntningar 

Varje elev äger sin egen framgång. Genom att erbjuda en likvärdig skola 

där vi har höga förväntningar på varje elev och det inte finnas någon acceptans för att vissa grupper av elever 

halkar efter minskar vi avhopp från gymnasiet och skapar förutsättningar för varje elev att lämna 

gymnasieskolan med fullständiga betyg. 
 

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. 

Uppföljning och analys behöver göras på alla nivåer för att ta reda på varför eleverna inte når målen i en högre 

utsträckning än de gör idag. 

Tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare ska ha en aktiv roll i 

utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat. 

Upplands-Bro gymnasieskola ska erbjuda en ”Gymnasieutbildning som ger möjligheter” Ett brett 

programutbud, med både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi ska arbeta utifrån den Vision 

och målbild som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i tvärpolitisk enighet beslutat. 
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Projektet Hållbar skola ska förvaltas vidare och tillsammans med beprövade arbetssätt vävas in i och 

förstärka det befintliga projektet ” Skola för mig”, som har ett snarlikt uppdrag inom grundskolan. 

Det blir mer hållbart att implementera modellen i de yngre årskullarna och betydligt enklare att utvärdera 

utfallet. På detta sätt skapas en röd tråd genom hela skolgången och hållbarheten ökar i de investeringar som 

görs i tidig ålder. 

Det har funnits ett för stort fokus och tilltro till tillfälliga insatser och projekt. Insatser för att öka tryggheten på 

skolan ska fortsätta. Projektet Hållbar skola ska implementeras i ordinarie verksamhet och arbetet ska 

utvecklas. 

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro ska vara en mötesplats där människor växer och utvecklas med hög 

tillgänglighet liksom hög flexibilitet och aktivt samarbeta med branscher inom näringslivet. 

Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. SFI- 

undervisningen ska bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning. 

Vi ska förbättra det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning, analys och åtgärder. 

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till feriejobb för alla 

kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet. 

 Budget 2021   166 900 

 Volymförändring   3 900 

Satsningar    6 800 

Budget 2022 177 600 

Plan 2023 182 900 

Plan 2024 189 500 

Vi ska: 

• utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning, analys och åtgärd. Alla nivåer i styrkedjan

ska ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet för bättre resultat

• öka andelen elever som har grundläggande behörighet för att studera på högskola efter avslutat

studieförberedande gymnasieprogram

• starta ”Vård och omsorgsprogrammet” på Upplands-Brogymnasiet i samordning med

vuxenutbildningen för Vård och omsorg

• öka andelen elever som klara grundläggande utbildning SFI på planerad tid

• implementera projektet Hållbar skola i ordinarie verksamhet och skapa möjligheter för att arbetet ska

utvecklas

• satsa på lärcentrum där den studerande erbjuds stöd från lärare och annan personal samt ges möjlighet

att möta andra studerande

• återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på

gymnasiet
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• erbjuda lovskola

• utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet för ökad kompetensförsörjning,

bättre matchning, praktik och möjligheter till jobb.

• erbjuda kombinationsutbildningar (utbildningar som kombinerar yrkeskurser med SFI-kurser på

komvux, vilket ger individen bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden och komma in på

arbetsmarknaden.)

• införa yrkesvux FLEX

• satsa på språkträning hos anställda inom äldreomsorgen som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska

språket

Kultur och fritidsnämnden 

Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens arbete med trygghet och gemenskap för 

en attraktiv och växande kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människor behöver för att vidga sina 

möjligheter till utveckling och avkoppling. 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturskola, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, 

studieförbunden, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar, simhall och badplatser, anläggningar för 

kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet. 

Kultur och fritid är en viktig del av vår välfärd! 

Socialdemokraternas samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för 

deras självständiga förmåga till organisering. I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska 

former för att enas om hur organisationen ska bedriva sin verksamhet och påverka samhället. Det ökar 

förståelsen för hur samhället fungerar och för oliktänkande. 

Ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och 

möjligheter till etablering i samhällslivet. 

Den pågående Corona pandemin har lämnat djupa sår i vår kommun och det kommer att ta tid tills alla 

samhällsfunktioner återgår till normala nivåer. Bland annat har det sociala avståndet mellan människor varit 

mycket svår och det finns en stor oro om ökad psykisk ohälsa särskild bland våra barn och ungdomar. Därför 

har Kultur och fritidsverksamhet en enorm utmaning framför sig att till kommuninnevånare erbjuda goda 

möjligheter och förutsättningar till återhämtning och framtidsinspiration. 

Det arbete kommer Socialdemokraterna att prioritera! 

Socialdemokraterna vill stärka sammanhållningen och skapa trygghet i samhället. Goda förutsättningar för 

folkrörelser och det civila samhället behövs för att lyckas med detta. Vi vill bidra till att alla människor ska 

kunna organisera sig och idéburna organisationer har möjlighet att växa. 
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Folkbildningen är en mycket viktig grund som det svenska samhället och den svenska demokratin står på. En 

vida utspridd allmänbildning av hög kvalité håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället på 

många sätt. Studieförbundens verksamheter, som en viktig del av folkbildningen, är öppna för alla men 

studieförbunden ska aktivt arbeta för att nå nya deltagare/deltagargrupper, deltagare som är korttidsutbildade, 

utrikes födda eller deltagare med funktionsvariationer. 

Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv 

och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Alla skall utifrån sina förutsättningar och 

villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro 

kommun. 

Vi vill stödja det fria kulturlivet och de fria kulturskaparna så att fler kan verka och etablera sig i kommunen. 

Tillgång till lämpliga lokaler och möjlighet att söka ekonomiskt stöd är en viktig förutsättning för det. Genom 

ökad dialog och samverkan kan vi tillsammans möta de utmaningar som finns idag. 

Vi behöver utveckla effektivt användandet av kommunala lokaler och anläggningar utifrån ett 

kommunövergripande tillväxtperspektiv. Vid användning av lokaler samt ytor skall barn och 

ungdomsperspektiv prioriteras. 

Även under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning använder sina 

möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld som är beredd att även på riktigt föra en 

diskussion med unga och låta sig påverkas. Unga bör också i högre grad uppmuntras och stödjas i att skapa och 

driva sina egna verksamheter. Socialdemokraterna i Upplands–Bro vill att Kulturskolan ska utveckla befintlig 

verksamhet och prova nya satsningar. 

Vi ska behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och goda arbetsvillkor för 

pedagogerna. 

Vi vill att alla barn/elever i kommunens skolor ska garanteras en kulturupplevelse /år och vill därför utreda ett 

system för detta 

Verksamhet för barn och ungdomar är viktig. Behov av ytterligare satsningar för att utveckla de befintliga 

verksamheterna och bredda aktivitetsutbudet för fler målgrupper ska fortsätta. 

Våra lokaler, anläggningar, friluftsytor, kulturmiljöer- byggnader mm har en stor betydelse för medborgarnas 

rika intresse för kultur och fritid. Det är viktigt att dessa underhålls på ett effektivt och samhällsnyttigt sätt. 

Allt fler tjänster och service inom nämndensområde digitaliseras. Det är en bra metod för att underlätta och 

förbättra verksamheten. Användarvänliga digitala system kan exempelvis vara ett fantastiskt stöd för att göra 

kultur och fritid i vid bemärkelse tillgängliga för alla oberoende funktionsvariationer, anpassa efter 

åldersgrupper, intressen, språkkunskaper etc. 

Det är viktigt att det digitala utbudet av verksamheter når ut till alla medborgare och att utrustningen fungerar. 

 Budget 2021 92 650 

 Satsningar inkl kapitalkostnader 7 400 

Budget 2022 100 050 

Plan 2023 100 750 

Plan 2024 102 050 
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Vi ska: 

• öka Kulturskolans utbud samt riktad satsning för ökat deltagande inom kulturskolan i områden där 
deltagandet är lågt idag

• erbjuda avgiftsfri Kulturskola till barn och ungdomar

• garanterar minst en kulturupplevelse/ år och barn/elev i Upplands-Bros skolor

• stödja de fria kulturskaparna

• se över tekniken för att skapa jämlikhet inom det digitala utbudet av verksamheten

• ha generösa öppettider i Biblioteken och Kulturhuset

• återupprätta barnbiblioteket i Bro

• satsa för att utveckla fritidsgårdarnas verksamhet utifrån målgruppernas behov

• starta fritidsgårdsverksamhet i Håbo-Tibble

• stärka ungdomsproducenter förutsättningar

• öka stödet till Studieförbunden

• skapa goda förutsättningar för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd

• anlägga aktivitetsparker i Kungsängen och Brunna

• fortsätta med utveckling av Stjärnparken i Bro

• erbjuda smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter

• införa Covid check för att ge ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsföreningar till arbete med 
återhämtning efter pandemin

• ge extra stöd till civilsamhället samt föreningar som jobbar med personer som är särskilt utsatta under 
pandemin

• ge mera pengar till kultur- och fritidsföreningar till arbete med återhämtning efter Covid 19

• anlägga Hälsans stig i Bro, Kungsängen, Håbo-Tibble och Brunna i samråd med föreningen HjärtLung

• värna våra kulturhistoriska värdefulla fastigheter och miljöer

• restaurera verksamhetslämpliga hembygdsgårdar och utveckla dem

• bygga äventyrs utomhusvattenlekpark i kommunen- utredning

• utveckla våra kommunala badplatser med attraktiva lekplatser på vatten och på land

• införa avgiftsfri dagkollo Hällkana
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Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsvariationer samt att barn och familjer får det 

stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 

Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd 

för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens 

flyktingmottagande. Ansvarar också för daglig verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. 

Upplands-Bro ska vara en trygg, jämlik och jämställd kommun. Där alla, oavsett ålder eller bakgrund, ges 

möjlighet att utveckla sina egna förmågor. En väl fungerande omsorg som omsluter alla från barn till äldre är 

kännetecken för en välmående kommun. I Upplands-Bro kan människor känna sig trygga med att de får det 

stöd som de har behov av. 

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. 

Personer med funktionsvariation ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska 

och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Upplands-Bro 

Funktionsvariationspolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och 

sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Möjligheter att 

utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska erbjudas liksom meningsfull som tex 

innebandy, matlagning, promenader, friidrott eller annat. 

Arbetsmarknadspolitiken handlar om att investera i människor För att klara av utmaningarna på 

arbetsmarknaden på kort och lång sikt är det avgörande att det finns goda möjligheter att stödja arbetslösa till 

att uppgradera sina kunskaper eller omskola sig till bristyrken. Möjligheterna till omställning, 

kompetensutveckling och omskolning påverkar inte bara förutsättningarna att få ett arbete, utan även 

förutsättningarna till trygga villkor och arbetstillfredsställelse. 

Vi ska jobba med aktiva åtgärder som är inriktade för matchning, utbud eller efterfrågan på arbetsmarknaden 

Ingen människa ska behöva leva på ekonomiskt bistånd under längre tid än nödvändigt. 

Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon behöver utvecklas i samverkan med skola och 

kultur-och fritid och polisen. 

Våld i nära relationer skall alltid motverkas därför ska inte bara den som blir utsatt få hjälp och stöd utan 

verksamheten ska även kunna erbjuda behandling och stöd till våldsutövare 

Budget 2021 260 800 

Satsningar   20 000 

Budget 2022 280 800 

Plan 2023 280 800 

Plan 2024 280 800 

Vi ska: 

• utveckla det förebyggande arbetet för barn- och unga

• genomlysa daglig verksamhet så att vi är säkra på att den som får daglig verksamhet får det bästa för

just den personen. Vi ska också genomlysa för att se över lokalbehov och lokalerna

• höja Habilitering-ersättningen till de som har daglig verksamhet
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• genomföra satsningar för en meningsfull fritid för personer med funktionsvariation i samråd med 

kommunala tillgänglighetsrådet och Kultur- och fritidsnämnden som tex innebandy, matlagning, 

promenader, friidrott eller annat 

 

• planera för nya lokaler till socialpsykiatrin 

 

• föreslå förtroenderåd tillsammans med alla vårdcentraler i kommunen 

 
 

Ekonomiskt bistånd 

Vi har som mål: 

Fler i jobb – färre med ekonomiskt bistånd 

Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. 

Arbete med metodutveckling inom Jobbcenter liksom arbetsvillkorat försörjningsstöd. Vi ska 

jobba med aktiva åtgärder som är inriktade för matchning, utbud eller efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Ingen människa ska behöva leva på ekonomiskt bistånd under längre tid än 

nödvändigt. 
 
 

Budget 2021 30 000 

Effektivisering -5 600 

Budget 2022 24 400 

Plan 2023 24 400 

Plan 2024 24 400 

 

Vi ska: 

• stödja enskilda till egen försörjning genom att utveckla arbetet med integration, arbete och försörjning 

genom att utveckla Arbetsmarknadsenheten. 

 

• vi ska möta varje individ och stödja personen till meningsfull aktivitet, studier och jobb i nära 

samverkan med det lokala näringslivet, den kommunala vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. 

 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är 

under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och 

omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå. 

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet, 

depression eller annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör 

samvaro, kultur och andra aktiviteter för äldre utvecklas. Ideella aktörer spelar en viktig roll och bör tillvaratas. 

Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas 
 

En god måltid handlar om såväl upplevelsen som hur maten tillagas och med vilka råvaror. Vi ska erbjuda goda 

och hållbara måltider. 

Personal kontinuitet för att minska antalet personer som besöker den enskilde inom hemtjänsten ska priori
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  Det ska vara möjligt för äldre och pensionärsorganisationer att samlas på helger, tillgång till möteslokaler 

Språkkompetens. Språket är en utmaning inom äldreomsorgen. En språkinventering ska genomföras för att 

därefter kartlägga behov av utbildning som ska erbjudas till den personal som behöver. 
 

Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Upplands-Bro kan 

vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den. Det handlar om arbetsmiljön, förutsättningar att 

kompetenshöja personalen och ge rimliga och självständiga förutsättningar att göra sitt arbete i samråd med 

brukaren. 

 
En grupp äldre som ofta upplever att de inte är trygga är dementa och deras anhöriga. Oron kan bestå i att inte 

hitta hem, rädsla för att gå vilse med mera. Vi ska erbjuda GPS klocka som innebär att en person med demens 

har en klocka med GPS sändare, klockan är sedan programmerad att skicka ett meddelande till anhöriga och 

hemtjänstpersonal om personen går utanför ett ”digitalt staket”.  

Det digitala staketet omfattar för användaren kända områden exempelvis vägen fram och tillbaka till närmsta 

mataffär. Hamnar personen på villovägar behöver inte anhöriga, hemtjänst eller personen själv heller vara 

orolig då larmet går ut och anhöriga eller hemtjänstpersonalen snabbt kan se vart personen befinner sig med 

hjälp av GPS tekniken. 
 

 

Budget 2021 220 700 

Volymförändringar 12 400 

Satsningar 16 000 

Tillägg 9 000 

Budget 2022 258 100 

Volymförändring 10 400 

Plan 2023 268 500 

Volymförändring 11 400 

Plan 2024 279 900 

 Vi ska: 

 
• ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg 

med hög kvalitet 

 

• öka bemanningen, höja kvalitet inom äldreomsorgen samt satsa på ett kunskapslyft i det svenska språket 

för personal med annat modersmål 

 

• erbjuda fria arbetskläder och skor för alla i äldreomsorgen 
 

• öka inflytande inom hemtjänsten –“Du ska äga din tid och dess innehåll” och införa hemtjänst efter 

behov genom enkla handläggningsprocesser och tillräckliga resurser 

 

• införa omsorgskontakt i hemtjänsten för att öka tryggheten och bryta många äldres ensamhet genom ett 

trygghetspaket för mer social samvaro och ökad kontinuiteten inom hemtjänsten (Begränsat antal 

personal som kommer till ditt hem) 

 

• tillsätta en styrgrupp med uppdrag att arbeta långsiktigt och strukturerat med målet att öka 

utförandegraden inom hemtjänsten samtidigt som personalen har goda arbetsvillkor och har relevant 

kompetens och utbildning. Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. 
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• höja kvalitetskraven på alla utförare och att införa en kvalitetsgaranti med kontinuerlig uppföljning och

nolltolerans mot oseriösa aktörer

• utveckla träfflokaler och mötespunkter för äldre och skapa utrymme för socialgemenskap                   och

meningsfulla aktiviteter

• utveckla aktiviteter tillsammans med pensionärsorganisationerna och stödja pensionärsföreningarnas

arbete i syfte att bryta social isolering och främja inkludering

• genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre i samråd med kommunala pensionärsrådet,

studieförbund/föreningar. Det kan handla om matlagning, promenader, konserter, sommarkollo för äldre

och studiecirklar.

• återstarta Torget 4 som café och mötesplats

• erbjuda god och näringsrik mat i hela äldreomsorgen. Maten på våra äldreboen skall vara näringsriktig,

klimatsmart och lagas lokalt

• skapa möjligheter för äldre som bor i sina hem att äta i gemenskap

• arbeta förebyggande tillsammans med kommunala pensionärsrådet och i samarbete samråda om

förebyggande åtgärder för att undvika fallolyckor

• garantera plats på äldreboende för de äldre som har större vårdbehov. Därför ska en boendegaranti

införas för alla över 80 år

• behålla serviceboendet i Bro

• bygga trygghetsboenden i Bro och Kungsängen

• se över behovet av servicehus/mellanboenden i Kungsängen

• undersöka förutsättningar och behov av boende för äldre i Håbo-Tibble och Brunna

• införa avgiftsfria trygghetslarm och avgiftsfria broddar, något som borde vara en självklarhet för varje

person som behöver det. Inget av det ska vara en kostnadsfråga för de äldre

• köpa in tvåsitsiga elcyklar till våra äldreboenden så att äldre kan komma ut på en cykeltur

• erbjuda GPS klocka till de äldre som känner otrygghet för att gå vilse

• göra en tillgänglighetsinventering över bostäder i kommunen, De flesta av landets bostäder är inte

anpassade för äldre. För att kunna bo kvar i ordinarie boende krävs att det finns bostäder med god

tillgänglighet. Vissa mindre tillgänglighetsanpassningar kan också göras enkelt

• erbjuda stöd och rådgivning till anhöriga som har familjemedlemmar med särskilda behov
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Lokalförsörjnings- 

plan 2022 
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Prioriterade projekt i 

Lokalförsörjningsplan 

Projekt Bedömd 
investerings 
utgift [mnkr] 

Uppskattade 
fastighets- 
relaterade 
kostnader 
[mnkr] 

Kapacitet Detaljplan 
status 

Förstudie 
klar 

Planerad 
byggstart 

Planerat 
tillträde 

Kommunen som verksamhetsutövare 

Campus Kockbacka 

Ny skola I Bro 

Fler elever 800 

150-200

300

15 800+ @samråd 2021 2022 2024 

Grundsärskola 30 2,0 50 @samråd 2021 2022 2024 

Campus Ekhammar 2022 2022 2024 

Förskola Håbo- 
Tibble 33 3,0 100 2021 2022 2023 

Ny förskola i Bro 
35 4 120 2022 2023 2024 

Avveckling 
Finnstaskolans 
paviljonger 0 3 0 2023 2025 

Avveckling 
Råbyskolans 
paviljonger 0 3 0 2023 2024 

Öppen 
ungdomsverksamh 
et i Bro 2022 2022 

Renovering och 
tillgänglighetsanpa 
ssning Korpen 25 i 
Bro 

Reinvestering 
ca 2-3 mnkr 

0,3 2022 2022 2023 

Utveckla befintliga 
friluftsmiljöer 

Avvaktar 
förstudie 2022 2022 
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Projekt Bedömd 
investerings 
utgift [mnkr] 

Uppskattade 
fastighets- 
relaterade 
kostnader 
[mnkr] 

Kapacitet Detaljplan 
status 

Förstudie 
klar 

Planerad 
byggstart 

Planerat 
tillträde 

Ersättningslokal 
Socialpsykiatri 

Inhyrning 1,5mnkr 2022 2022 

Ersättningslokal 
daglig verksamhet 

Inhyrning Uppskattad 

hyra:1,5-2 

mnkr 

2022 2023 

LSS-boende 1 21 2 6 2021 2022 2022 

LSS-boende 2 21 2 6 2021 2022 2023 

Trygghetsboende 

Bro 

2022 

Trygghetsboende 

Kungsängen/Tibble 

2022 

Servicehus I 
Kungsängen 

2022 

Vård- och 
omsorgsboende 150 60 2023 2024 2025 

Avveckling 
paviljongboende 
Violinvägen 4 5 2021 2022 

Korttidsboende 
LSS 

Avvaktar 
förstudie 2022 2023 2024 

Ersättningslokal 
för Härnevi 
skolväg 8 

Inhyrning Uppskattad 

hyra: ca 2 
mnkr 2022 2023 2024 

Bron ny lokal 
Avvaktar 
förstudie 2022 2024 

Utveckling 
Kungsängens IP 

Avvaktar 
förstudie 

@planuppd 
rag 2021 

Utveckling Bro IP 
Avvaktar 
förstudie 2022 

Ny 
kretsloppscentral 
iBro 

Avvaktar 
förstudie 

<planuppdr 
ag 

Fristående verksamhetsutövare 

Skola K ängen IP 350 @samråd 2023 2025 

Förskola 
Norrboda 80 @samråd 2023 2025 

Skola Brunna 480 @samråd 2023 2025 

Förskola Brunna 120 @samråd 2023 2025 
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Projekt Bedömd 
investerings 
utgift [mnkr] 

Uppskattade 
fastighets- 
relaterade 
kostnader 
[mnkr] 

Kapacitet Detaljplan 
status 

Förstudie 
klar 

Planerad 
byggstart 

Planerat 
tillträde 

Jensen skola i 
Mälarstaden 

   
568 

 
DP antagen 

  
2020 

 
2022 

Trädgårdsstaden 
skola 

   
250 

Et 1 DP laga 
kraft 

   
2025 

Trädgårdstadens 
förskola 1 

   

80 
Et 1 DP laga 
kraft 

   

2025 

Trädgårdstadens 
förskola 2 

   
80 

 
@samråd 

   
2028 

Förskola/ 
Lågstadieskola Bro 
Mälarstrand 

   

 
80 

 

 
Laga kraft 

   

 
2023 

Förskola/Skola 
Örnäs 

   @planuppd 
rag 

   
>2029 
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1. Inledning 

1.1 Sverigedemokraternas roll 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.  

Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar 
strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa 

idéer. Vi värnar om olika samhällsbyggen och personlig frihet under ett 

samhälleligt ansvarstagande.  

Vi tar vår viktiga roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa 

sätt förvalta det förtroende som väljarna givit oss. I den kommunala politiken 

samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att 

genomföra vår politik. 

1.2 Stabilitet och tillväxt 

Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en 
ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet 

och tillväxt. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven 

inom skola, omsorg, äldrevård och brottsbekämpning ska ges företräde. Vi har 
som mål att föra makten närmare folket och låta folkomröstningar avgöra viktiga 
frågor som har en stor inverkan på kommuninvånarnas vardag. 

1.3 Vårt arv och förvaltarskap 

Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem 

som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en 
stark inre solidaritet. Vi är tacksamma över det arvet som givits oss av våra 

förfäder och är villiga att arbeta hårt för att förvalta det arvet vidare till våra barn 
och barnbarn. 

 

2. Vår vision för Upplands-Bro 2022 

 

Sverigedemokraterna Upplands-Bro vill sätta tryggheten främst. Vår vision är att 
varje medborgare i Upplands-Bro ska kunna känna trygghet på alla plan.  

Vi vill stoppa våldet och förstörelsen i kommunen. Man kan från kommunalt håll 

inte göra allt, omfattande insatser krävs av staten genom bland annat ökade 

anslag till rättsväsendet, men det viktiga är att vi accepterar att verkligheten ser 
ut som den gör. 

En bättre och tryggare skola och förskola är också ett viktigt område för 

Sverigedemokraterna, det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid 
och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill införa 

jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn.  
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En konservativ utbyggnadstakt av bostäder där invånarna i kommunen har rätt 

att förvänta sig att kommunen inte förvanskas och hänsyn tas till vår kultur och 

vår landsbygdskaraktär. Om alla tillgängliga ytor bebyggs kan vi inte leva upp till 
vår devis ”kommunen som ger plats”.  

 

3. Våra prioriterade budgetsatsningar 2022 
 

3.1 Kampen mot brottsligheten – vägen mot trygghet 
Brotten ökar hela tiden i vår kommun.  

Allt fler, inte minst kvinnor känner sig otrygga efter mörkrets inbrott. Vi har inte 

alla lösningarna på problemen, men vi tycker det är viktigt att ta tydlig ställning 
mot kriminaliteten i Upplands–Bro. 

 
Upplands – Bro ska vara en trygg kommun att leva i 

Sverigedemokraterna i Upplands–Bro anser att en kraftsamling krävs för att säkra 

tryggheten för kommunens innevånare. Allt fler i Upplands–Bro upplever en 
otryggare miljö i sina närområden och även i sina hem. Kriminaliteten ökar och 

allt fler känner sig oroliga för framtiden. Otryggheten har blivit en del av vardagen, 

det är en utveckling som vi aldrig kommer att acceptera. 

Vi strävar efter ett varmare samhällsklimat byggd på nationell gemenskap där det 
råder respekt för lagar och normer. Att känna sig trygg i sitt eget hem eller när du 

går ut för att handla är enligt oss en rättighet som vi ska tillgodose våra 
medborgare. 

 
Det här är utvecklingen vill vi stoppa 

• Gängkriminaliteten i kommunen 

• Den ökande otryggheten 

• Narkotikahandeln i Bro och Kungsängens centrum 

• Förstörelsen av privat och kommunal egendom i vår kommun 

• Stölder, inbrott och bilbränder 

• Den ökande brottsligheten 
 

I kampen mot brottsligheten, för trygghet, vill Sverigedemokraterna 
prioritera 

• Utökad kameraövervakning på allmänna platser 

• Fler ordningsvakter/väktare 

• Trygghetstelefon dygnet runt 

• Mer och bättre belysning på allmänna platser 

• Röja bort växtlighet så att sikten förbättras 

• Trygghetsaspekter vid omdaningen av Bro 

• Införandet av ett kommunalt tiggeriförbud 



   

5 
 

 

 

3.2 En bättre och tryggare skola 

Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste 
råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill införa jourklasser för elever som 

behöver speciell tillsyn. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbning och 

fler vuxna i skolorna.  
Vi vill satsa på ett kunskapslyft i det svenska språket. Vi prioriterar kunskaper i 

svenska före hemspråksundervisning. Vi vill samverka med övriga kommuner i 

hemspråk med stöd av webbaserade utbildningar. Det är grundläggande att 
bemästra språket till den grad att man kan söka arbeten som kräver god kunskap i 
det svenska språket.  

Friskolor bör etableras så att de inte enbart kommer att vara belägna inom 
nybyggda områden utan en geografisk mix av kommunala och friskolor är att 

föredra för ökat fritt skolval. Kommunen bör därför se över möjligheten till 
avyttrade av viss kommunal skolverksamhet till förmån för privata aktörer. 

För en bättre och tryggare skola vill Sverigedemokraterna prioritera  

• Erbjuda lärare utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra 

personlig utvecklig och utöva situationsanpassat ledarskap. 

• Införa jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt 

Singaporemodellen. 

• Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid 
rastverksamhet. 

• Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade 

för brott som gör dem olämpliga som lärare. 

• Vara svenskspråkiga. 
 

3.3 Utveckla äldreomsorgen i kommunen 
Pensionärerna är vår tids kanske mest eftersatta grupp, enligt en studie från 

Socialstyrelsen från förra året lider en stor del av de äldre av psykisk ohälsa, 

nästan hälften upplever problem med ensamhet till den grad att det är ett 
problem. 

En granskning från kommunalarbetarna visar att det råder stora språkproblem 

inom äldreomsorgen. Både arbetsmiljön för anställda och tryggheten för 

brukarna påverkas negativt av kommunikationssvårigheter. Alla människor ska 
kunna åldras med värdighet och få den hjälp som behövs för att kunna leva ett 

tryggt och meningsfullt liv. 

Vi vill genomföra en enkätundersökning bland närstående till de boende för att 

kunna lyfta fram de anhörigas syn på kvalité och bemötande från personal. En 

skärpt tillsyn och ökade kvalitetskrav på kommunens egna och upphandlade 
äldreboenden. Kommunen ska inte förlänga eller skriva nya avtal med vårdgivare 
som levererat klart undermålig verksamhet. 
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Äldreomsorgen främjas genom en stor satsning. Fler händer i vården och utökad 

rätt till heltid. 
 

Gemenskap och tillgänglighet är viktigt för alla medborgare.                                                                                                                                                                                                                                            

 
För att utveckla äldreomsorgen i kommunen vill Sverigedemokraterna 
prioritera  

• Utöka en kommunal inspektions- och kontrollfunktion för 

kvalitetsuppföljning på våra äldreboenden med inbokade träffar med 

ansvariga chefer. 

• Årlig enkätundersökning bland de boende eller anhöriga angående 
kvalité och bemötande på äldreboendet.  

• Skärpa kraven vid upphandling enligt LOA. 

• Minimikrav på vällagad och näringsrik mat. 

• Personal dygnet runt på alla äldreboenden. 

• Språkkrav i svenska för arbete på äldreboende  

• Aktivt påverka för att ändra systemet med två huvudmän, 
Försäkringskassan (assistans) och kommunen (hemtjänst) för att bäst 

kunna utnyttja personalresurserna. 
 

3.4 Byggandet ska ske varsamt och ta hänsyn till kultur och miljövärden 

Nybyggnationen i kommunen fortsätter i hög takt och det är lätt att ”förbygga 
sig”. Det har hänt tidigare och det bör finnas en omvärlds- och riskanalys innan ny 

bebyggelse planeras. Infrastruktur bör finnas på plats när bostäder är 

inflyttningsklara. Bostadsbyggandet har blivit en nisch för fastighetsutvecklare 

som bara arbetar för att utveckla sina områden, utan krav på långsiktig planering. 

I de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen står det att 

förutsättningarna för planerna är beroende av den politiska viljan och kan komma 
att ändras. Detta skapar ingen långsiktighet och vårt samhälle utvecklas 

slumpartat. Dessutom bör det finnas anpassad kollektivtrafik. Det ska också 
finnas tillräckligt med parkeringsplatser vid bostäder och vid pendeltågsstationer.  

Sverigedemokraterna anser att utbyggnaden av bostäder skall ske mer varsamt 

och med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Vi anser att det är 

viktigt att bevara kulturhistoriska miljöer. Det passar inte med betongklossar utan 
parkeringsplatser och lekplatser mitt ute i skogen. 

Kommunens befolkningstillväxt bör inte överstiga en procent. Detaljplaner som 
godkänns skall innehålla småhusbebyggelse och bostadsrätter i hus som ej 

överstiger tre våningar. Kommunen bör använda detaljplanerna för att på bästa 

möjliga sätt styra vilken typ av inflyttning som sker. Bebyggelse på jordbruksmark 

ska undvikas med hänsyn till totalförsvaret. 
 



   

7 
 

Vi vill inte bygga bort alla grönområden, vår natur är värd att bevara.  

 

För att få en varsam tillväxt med hänsyn till kommunens kulturvärden vill 
Sverigedemokraterna prioritera 

• Konservativt bostadsbyggande anpassat till vår kulturbygd. 

• Småhusbebyggelse 

• Omvärldsbevakning, konsekvens- och riskanalyser före planering av 

byggnation. 

• Tillse att det finns planerad infrastruktur i form av kollektivtrafik, 
parkeringsplatser och förskolor/skolor. 

• Skilja områden med industri och boende för att minimera 

intressekonflikter. 
 

3.5 Kommunens integrationsarbete 

Kommunen bör ha tydliga mål för hur man vill arbeta med integration både 
långsiktigt och verksamhetsövergripande. 

Kommunen ska tillvarata invandrares utbildningsnivåer och yrkeskunskaper för 

att skapa en snabbare integration så att människor kommer i arbete. 
Att kommunen prioriterar kunskaper i svenska före hemspråksundervisning.  

Vi vill samverka med övriga kommuner i hemspråk med stöd av webbaserade 

utbildningar för att effektivisera den delen av verksamheten.  
Vi värnar om vår kultur, vår identitet och vårt språk. En lagom invandring som 
samhället kan omsluta är vad vi eftersträvar. 

För arbetet med kommunens integrationsarbete vill Sverigedemokraterna 

prioritera 

• Fortsatt arbete med att förlägga delar av språkutbildningen till 
arbetsplatser, där praktik ges till nyanlända som lär sig svenska och 

fackspråk inom tänkbart senare arbetsområde. 

• Aktivt arbeta med upplysning om normer och lagar i det svenska samhället 

för att motverka tex olika uttryck av hederskultur. 

• Utredande verksamhet för att förhindra barnäktenskap, skolorna måste ta 
ett större ansvar för att minderåriga inte gifts bort. 

 

3.6 Näringspolitik och företagande 

Kommunen bör arbeta för att främja skattebetalande företagande inom 

kommunen. Särskilt ska förutsättningar ges för små och medelstora 

företagsetableringar. Kungsängen och Bro ska ha förutsättningarna för levande 

näringsliv i centrum för att skapa ökade arbetstillfällen och en levande 
småstadskänsla. Inspiration skulle kunna hämtas från jämförliga kommuner som 

har omvandlat sina centrummiljöer till mer levande och ekonomiskt bärande 

områden.  
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Kommunal service som riktar sig till näringslivet ska vara serviceinriktad och ha 

god dialog med företagarna inom kommunen. Tillsynsverksamheten ska vara 

professionell.  
 

Kommunen bör samordna och skaffa fram fler praktikplatser genom att upprätta 

goda kontakter mellan lokala resurser och företagen. 
 

Kommunen ska verka för att fler kommersiella lokaler skapas, inte bara 

industrilokaler, utan även lokaler anpassade för handels- och småföretagare 
centralt belägna i kommunen. 

 

För en starkare näringspolitik och ett attraktivt företagande vill 
Sverigedemokraterna prioritera 

• Utvecklat etablerings- och näringslivsstöd 

 

3.7 Effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel  

     Skattesatsen för 2022 ska vara 19,40. 
 

För en effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel vill 

Sverigedemokraterna 

• Arbeta fram processer för enklare och tydligare behandling av olika 
ärenden. Kommunens ärendehantering ska präglas av ordning och reda. 

• Digitalisera i den mån det är kostnadseffektivt. 

• Investeringsbeslut ska omfatta kostnader såsom kapitaltjänst- och 

driftkostnader uppkomna som en följd av investeringen.  

• En riskanalys görs för större investeringar. Den totala kostnaden skall 
redovisas för fem år innan investeringen beslutas, inga antaganden om att 

projekt är självfinansierande ska få göras. 

• Kostnader för administration och politisk organisation ska redovisas inom 

respektive nämnd eller styrelse 

• Utfall för kostnader skall redovisas på samma sätt som då de budgeteras 

eller mer utförligt. 

• Målsättningen bör vara att investeringsbudgeten inte ökar i snabbare takt 

än prognostiserad ökning av skatteintäkterna. 
 

 

3.8 En levande demokrati 
Kommunstyrelsen ska utveckla en modern handlingsplan för hur den lokala 

demokratin ska vitaliseras.  

Sverigedemokraterna anser att en av de viktigaste punkterna i handlingsplanen 

ska vara att försöka öka det aktiva deltagandet och möjligheten till inflytande för 
invånarna.  

Vi anser även att kommunen ska jobba för att tillgängliggöra information om vad 

som pågår i kommunen. Och vi framhåller vikten av medborgardialog och fler 
folkomröstningar i viktiga frågor. 
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 För en levande demokrati vill Sverigedemokraterna prioritera 

• Beslut om viktiga frågor ska föregås av en lokal folkomröstning, 

enkätundersökning eller medborgardialog. 

• Finna nya vägar att informera medborgarna om kommunen och dess 
verksamheter. 

 
 

3.9 En levande landsbygd 

Landsbygden i kommunen är gammal kulturbygd, som inte får förvanskas. Tyvärr 
planeras byggnation av högspänningsledning genom kommunen som delvis går 

genom riksintresset kulturbygd och som kommer att både förfula och försvåra för 

djurhållning och bebyggelse. Naturligtvis är det viktigt att säkerställa framtida 

elförsörjning, men tyvärr blir det på bekostnad av försämrade livsbetingelser för 
kommuners invånare. Rimliga avvägningar måste göras mellan samhällsnytta, 

och kostnaden för alternativa lösningar å ena sidan och påverkan för miljön och 

de boende å andra sidan. I den mån det är möjligt bör ledningar grävas ner. 
Sverigedemokraterna motsätter sig den planerade utökningen av befintlig 

bergkrossverksamhet som om den kommer till stånd riskerar att kraftigt påverka 

boende negativt genom buller och trafik. 
SD är också för småskalighet vad beträffar VA-anslutning på landsbygden, både ur 

kostnadssynpunkt och även ur totalförsvarsaspekt. Mindre anläggningar bör 

utredas, som ett alternativ till kommunal anslutning. 

Det finns fyra ungdomsgårdar i kommunen, men ingen på landsbygden. Det bör 
utredas om en after-school och ungdomsgårdsverksamhet ute på landsbygden i 

befintliga kommunala lokaler exempelvis Tibblegården i Håbo-Tibble skulle 

kunna öppnas. Det finns starkt stöd bland innevånarna för en sådan lösning. 
Det bör dessutom belysas att det är farligt att gå eller cykla in till tätorterna på 

vägar med hög hastighet, ingen belysning eller vägren. Det är orimligt att barn, 

unga och andra som önskar cykla ska behöva ge sig ut på hårt trafikerade vägar 
med risk för liv och hälsa. Därför behöver bättre förbindelser i form av cykelvägar 

och kollektivtrafik till landsbygden prioriteras, möjligheten att införa 

avropsbussar bör ses över. 

 
Kommunen bör möjliggöra detaljplaner för mindre områden i anslutning till 

befintlig bebyggelse.  

 
 För en levande landsbygd vill Sverigedemokraterna prioritera 

• Att motverka att större intrång görs i riksintresset kulturbygd. 

• Valfrihet i VA frågor. 

• Satsningar på ungdomarna med ”After school” och ungdomsgårdar 
även på landsbygden. 

• Gång- och cykelvägar in till tätorterna. 
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• Underlättande av framtagning av detaljplaner för mindre områden i 

anslutning till befintlig bebyggelse. 

• Arbete för bättre kollektivtrafik. 

• Motverkande av etablering av miljöförstörande verksamheter, som orsakar 
buller, lukt och tung trafik. 

 

 

4.0 Budget 

 

Resultatbudget 
      

Mnkr  2021 2022 2023  2024  

Nämndernas 
budgetramar  

 
1729,5 

 
1865,1 

 
1918,4 

 
1979,6 

Ofördelat i plan   68,7 113,2 

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

Pensionskostnader, ej 
reglerat i PO-pålägg  

26,1  27,3  27,2  27,4 

Kommunstyrelsen – 
oförutsett  

11,6  20,0  20,0  20,0  

Summa 
verksamhetens 
nettokostnader  

1661,0  1901,9  2023,8 2129,7  

Skatteintäkter  1 309,4 1379,0  1424,9  1468,5  

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

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

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

LSS-utjämning  -19,3 -15,5  -16,1  -16,7  

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

Summa skatteintäkter 
och bidrag  

1766,1 1919,1  2042,2  2149,2  

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

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

Årets resultat  8,8 19,2 20,4 21,5 
 

 
 

Investeringsbudget  

 

 

Tkr  Budget 2022 Plan 2023  Plan 2024  

KS-oförutsett  10 000 10 000  10 000  

Kommunstyrelsen  8 650 7 500 7 500 

Bygg- och 
miljönämnden  

0  0  0  

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden  

1 500  1 500 1 500 
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Kultur- och 
fritidsnämnden  

24 350  8 350 6 500 

Socialnämnden  1 000  1000 1 000 

Tekniska nämnden  41 850  36 000 33 300 

Utbildningsnämnden 5 000  5 000 5 000 

Äldre- och 
omsorgsnämnden  

800  800 800 

Summa  93 150 70 150 65 600 

Avgiftsfinansierade verksamheterna  

Avfallsverksamheten  255  255 255  

VA-verksamheten  100 900  70 000  55 000  

Summa  101 155 70 255 55 255 

SUMMA TOTALT  194 405 140 405 120 855 

 

Kommunstyrelsen 

• Oförutsett  
Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar  

•  IT-investeringar  

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

•  Digitalisering  

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en 

central pott för investeringar för ökad digitalisering. 
  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden  

Inventarier i nämndens verksamheter.  
Kultur- och fritidsnämnden  

• Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna  

• Fastighetsunderhåll  

• Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs  

• Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna  

• Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård. 

• Utveckling av stjärnparken 

• Solceller på bibliotek, Kungsängens IP och Bro IP 

• Laddstolpar på Kungsängens IP och Bro IP 

• Motionsspår 

• Konst 

Socialnämnden  
Inventarier i nämndens verksamheter.  

Tekniska nämnden  

• Trafik och tillgänglighet  

•  Bulleråtgärder  

• Trygghetsskapande åtgärder  

• Rekreationsytor, lekytor och parker  

• Beläggning  

• Belysning  

• Flygfotografering  
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• Fordon  

• Båtramp 

 
Utbildningsnämnden 

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.  

• Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av 

förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.  

•  Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.  

• Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och 

utrustning.  

• Utrustning utomhusmiljö 

 
Äldre- och omsorgsnämnden  

Inventarier i nämndens verksamheter.  

 
Avfall  

• Nya containrar kretsloppscentralerna  

 

VA  
• Diverse maskiner  

• Pumpstationer  

• Tillskottsvatten  
 LPS-pumpar (lågtryckspumpar)  

• Dagvattenåtgärder  

• Nya ledningar, renovering och serviser  

• Utökat verksamhetsområde  

• Upprustning av fordonsparken  
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5.0 Prioriteringar för kommunens nämnder budgetåret 2021 

 

Nämndernas ramar, sammanställning för 2022 
Nämnd  Budgetram 

2021, inkl. 
kapitalkost

nader  

Totalt 
förändring  

Budgetram 
2022 

Revision  1 200 30 1 230 

Kommunstyrelsen  147 100 10 000 157 100 

Bygg- och 
miljönämnden  

5 750 100 5 850 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden  

166 900 -166 900  0 

Kultur- och 
fritidsnämnden  

92 650  3 400 96 050 

Socialnämnden  260 800 17 400 278 200 

Ekonomiskt bistånd  30 000 -5 600 24 400 

Tekniska nämnden  64 500 10 800 75 300 

Utbildningsnämnde
n  

739 900  238 000 977 900 

Äldre- och 
omsorgsnämnden  

220 700  28 400 249 100 

SUMMA  1 729 500 96 270  1 729 500  

 

 

5.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har huvudansvaret för övergripande planering och 

administration av kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för den 
politiska styrningen och det ekonomiska stödet till de politiska partierna i 

kommunfullmäktige. 

 

Trygghet i kommunen 
Sverigedemokraterna anser att tryggheten i kommunen måste förbättras. 

Kommunen behöver starkt belysa problematiken kring avsaknaden av poliser och 

andra trygghetsskapande funktioner i samhället. Vi ska involvera samhället på en 
bredare front för att stoppa trenden av ökande otrygghet.  

 

Näringspolitik och företagande 
Kommunstyrelsen ska satsa mer på att få fler små- och medelstora företag att 

etablera sig i kommunen samt att förbättra stöd och vägledning i syfte att få fler 

människor att starta egna företag. En projektgrupp har tillsatts för att samordna 

och skaffa fram fler praktikplatser genom att upprätta goda kontakter mellan 
lokala resurser och företagen, vi vill se att detta koncept stärks och utvecklas. 

Vidare bör vi från politiskt håll säkerställa att näringslivet får förutsättningar för 
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att kunna växa organiskt i kommunen. För det krävs bättre tillgång av lämpligt 

placerade lokaler för olika typer av verksamheter och centrumytor för handeln. 

 
Minskat stöd till de politiska partierna 

Sverigedemokraterna anser att det är rimligt att spara på bidragen till de politiska 

partierna. Det rör sig om en minskning på ca 25%. Att föregå med gott exempel är 
viktigt att sträva efter.  

 

Samhällsbyggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av 

kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts-, och 

detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en 

fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. 
 

Sverigedemokraterna vill utveckla Upplands-Bro kommun småskaligt och i 

största möjliga mån undvika att bygga på jordbruksmark. Upplands-Bro ska vara 
en kommun som präglas av småhusbebyggelse klassisk eller åtminstone till 

omgivningen passande stil. Kommunen ska inte präglas av 

miljonprogramsbebyggelse, gråa betongkomplex eller annars otrevlig 
bebyggelse. Kungsängen och Bro ska ge invånarna en känsla av att bo i en 

småstad och för detta ska samhällsbyggnadsutskottet verka. 

 

Trygghetsutskottet 
Trygghetsutskottet ska fungera som en knytpunkt i säkerhets- och 

trygghetsskapande frågor och fungera som ett forum för den lokala 

problembilden. Trygghetsutskottet ska samarbeta med polis, skola, sociala 

myndigheter och andra som kan beröras för att verka för ett tryggare       

Upplands-Bro.  
 

 
Budget 2021  140 500  

Förändring 10 000 

Budget 2022 150 600  

Plan 2023 150 600  

Plan 2024  150 600  

 

 

 

5.2 Bygg och miljönämnd  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt 

plan- och bygglagen när det gäller bygglovsprövning, förhandsbesked och 

anmälan enligt plan- och bygglagen. Nämnden är också lokal prövnings- och 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och 
smittskyddslagen, samt ansvarar för tillsyn och tillstånd enligt alkohollag, 
tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.  



   

15 
 

En hållbar utveckling 

Sverigedemokraterna ser det långsiktiga behovet av en hållbar utveckling.  

Vi ställer oss givetvis positiva till att kommunen expanderar. Det viktiga är att den 
växer i rätt takt med utbyggnad av infrastruktur och sociala tjänster. Tanken på 

att behålla kommunens säregenheter och bygdens historia är grundläggande 

enligt oss. Att värdet av kommunens vackra natur urholkas gör oss skeptiska till 
en alltmer stadsliknande miljö där grönmarker och skogsytor kraftigt decimeras. 

Parkeringsplatser är för få vid infartsparkeringar och centrum i Kungsängen. Stort 

fokus måste läggas vid att lösa detta problem, som är grund till stort missnöje 
bland innevånarna i kommunen. Det löses inte genom att höja avgiften. Vid 
nybyggnation måste parkeringsnomen vara minst 0,9. 

Pendeltågsstationen i Bro är underdimensionerad och kommer att få ökade 
problem med utbyggnaden av Tegelhagen och Trädgårdsstaden. 

Sverigedemokraterna vill: 

• Ansvar och hänsyn till miljö och natur. 

• Planera kommunens framtida bebyggelse med ett fokus på helheten och 

förtydliga inriktningen på framtida utveckling. 

• Avvakta med ny bebyggelse tills statliga och regionala myndigheter 

exempelvis Polismyndigheten och Lokaltrafiken förstärks för att klara 

behovet hos en ökande befolkning. 

• Förtydliga och informera de verksamheter, där tillsyn sker enligt lagen, 
varför årlig avgift tas ut, trots att verksamheten inte har tillsyn varje år. 

• Arbeta för en utbyggnad av tågtrafiken till Bro till kvartstrafik. 

• Påverka så att pendeltågsstationen i Bro byggs ut. 

• Underlätta för detaljplanläggning av mindre områden på landsbygden i  

anslutning till befintlig bebyggelse. 

Budget 2021  5 750  

Förändring 100 

Budget 2022  5 850  

Plan 2023 5 850  

Plan 2024  5 850  

 

 

5.3 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i dagsläget ett mycket 
begränsat verksamhetsområde som endast omfattar en gymnasieskola, viss 

vuxenutbildning och SFI. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att det är 

överflödigt att ha en politiskt tillsatt nämnd som särskilt ska styra över en 

gymnasieskola och viss annan verksamhet som lika gärna hade kunnat 
sorteras in under utbildningsnämnden. Det är orimligt att spendera 

skattebetalarnas pengar på att hålla en nämnd vid liv som i allt väsentligt inte 
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behövs. Skattepengar ska inte gå till överflödiga politiska uppdrag, arvoden 

och tjänster. 

Vidare kan det antas att vissa synergieffekter kan uppstå om all 

utbildningsverksamhet inom kommunen koncentreras till en nämnd. Ska 

Upplands-Bro leverera en skola i världsklass är det ett rimligt första steg att 
fatta samtliga beslut under ett tak. Frågor som uppstår av de oklara 

redovisningarna av lönekostnader inom de två utbildningsnämnderna 
försvinner även ifall de budgeteras inom samma nämnd. 

Nämnden ska av ovan nämnda anledningar läggas ned och dess 
ansvarsuppgifter ska överföras till utbildningsnämnden. 

 

Budget 2021 166 900 

Förändring -166 900 

Budget 2022 Utgår 

Budget 2023 Utgår 

 

 

5.4 Kultur och fritidsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och 

fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig 
konst och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till 

fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och 

lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, 
simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som 

badplatser, friluftsgårdar och motionsspår. Nämnden ansvarar för ungdomens 

hus-verksamhet, skapande skola och kommunens fyra fritidsgårdar för unga 
mellan 12-20 år. 

 

Kultur och sport för alla 

Sverigedemokraternas vilja är att kommunens olika ytor för aktiviteter är 

tillgängliga för spontana inslag av lek och spel. Det kan handla om belysning på 
kvällen vid pulkabackar, att lekparker hålls fria från skräp och bråte.  

Kommunen bör mer aktivt visa upp sin historia och göra den mer lättillgänglig. 

Vår historia är något vi ska vara stolta över. Nyinflyttade bör ges ökade 
möjligheter att ta del av vårt rika kulturarv. 

Kommunen bör inventera underhåll, kostnader och kulturvärde av 

kulturhistoriska byggnader som kommunen äger/ansvarar för. Somliga är i dåligt 

skick och prioritering av åtgärder och beslut om vilka, som ska satsas på måste 
tas. 
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Satsning på fritidsaktiviteter för ungdomar 

Stora resurser läggs idag på ungdomar i tätorterna, men alldeles för litet görs för 

ungdomarna på landsbygden. Vi vill erbjuda ungdomsgårdsverksamhet ute på 

landsbygden i befintliga kommunala lokaler exempelvis Tibblegården i Håbo-
Tibble. 

Samarbete med föreningslivet i kommunen för att stimulera ungdomar och 
nyinflyttade till att utöva fritidsaktiviteter i naturen bör främjas. Kommunens 

invånare ska ges goda förutsättningar att kunna njuta av båtliv och nyttja vår 

närhet till Mälaren. Upplands-Bro kommun med sina långa stränder har gott om 
båtintresserade som utövar sjösport. Fler sjösätningsramper behövs med 

vidhängande parkeringsplatser för tillfredsställa behovet. Vi är sedan medeltiden 

kring Mälaren ett sjöfarande folk och det är orimligt att en kommun med så 

mycket möjligheter till vattensportsutövning som vi inte har tillräckligt med 
sjösättningsramper. 

• Stimulera till bevarande av svensk kultur och förvalta kulturarv och 
kommunens säregenhet. 

• Fler sjösättningsramper. 

• Utöka utbudet av fritidsgårdar på landsbygden. 

• Avgiftsfri kulturskola. 

• Utöka utbudet av fysiska och kulturella aktiviteter för äldre för att erbjuda 
ett meningsfullt aktivt åldrande. 

Budget 2021 92 650 

Förändring  1 900  

Budget 2022 96 050 

Plan 2023 96 050 

Plan 2024  96 050  

 

 

5.5 Socialnämnd  

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt 

att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade 

lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för 

personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och 

sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens 

flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig 
verksamhet. 

Vid upphandling av LSS ställs stora krav på kvarvarade kommunal personal att kontrollera 

upphandlade företag. Eftersom kommunen ytterst har ansvaret för LSS verksamheten 
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måste viss beredskap finnas i kommunen om det upphandlade företaget inte sköter sina 

uppgifter så att inte brukarna blir lidande. 

Större vikt bör läggas vid omsorgen för människor med funktionsnedsättning. Ett 
av kommunens mål är att Upplands-Bro ska vara en kommun för alla.  

Kommunen ska inte ge bidrag för återföreningsresor. 

Operativa aktivitetsplaner skall finnas för att minska problemen med våld i nära relationer, 

hedersförtryck samt förhindra barnäktenskap. Resultatet av dessa insatser skall mätas och 

utvärderas, samt att i de fallen utfallet är negativt, skall förvaltningen vidta förbättrande 

åtgärder.  

Försiktighet ska iakttas avseende besparingar i öppenvården. Samhället vinner på att 

tillhandahålla lättillgängliga, tidiga och öppna verksamheter för kommunens invånare. 

Besparingar i öppenvården skall således endast genomföras när synnerliga skäl finns för 

detta, exempelvis när man ser att efterfrågan minskat. 

Försiktighet skall iakttas avseende minskningar av helårsplaceringar för barn och unga. 
Barnrättsperspektivet skall iakttas och förvaltningen skall alltid se till vad som är bäst för 

barnet som individ snarare än vad som är gynnsamt för volymutvecklingen.  

Vidare bör kommunen: 

• Fortsätta och bevara samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att få 

bidragstagare i arbete. 

• Skapa planer och genomföra konkreta aktiviteter för att få bidragstagare i 
arbete samt redovisa resultatet vid varje tertialrapport. 

• Utredande verksamhet för att förhindra barnäktenskap. 

 

Budget 2021 260 800 

Förändring  17 400  

Budget 2022 278 200 

Plan 2024 278 200 

Plan 2024  278 200 

 
Ekonomiskt bistånd 

Budget 2021 30 000 

Förändring -5 600 

Budget 2022  24 400 

Plan 2023 24 400 

Plan 2024  24 400 
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5.6 Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt 

kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, skötsel av 

grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.  
 

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. 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.  

 

Sverigedemokraterna vill se utökade cykel- och gångvägar till landsbygden. Våra 
barn, unga och andra som reser med cykel eller till fots ska inte behöva riskera 
livet för att ta sig dit de ska. 

Det finns för få parkeringsplatser vid pendeltågsstationerna och Kungsängens 

Centrum. Detta faktum ger upphov till missnöje. Att höja parkeringsavgifterna ger 

inte fler parkeringsplatser, det som krävs är en långsiktigt ändrad syn på dels 
parkeringsnormen i stort, dels behovet av centrumnära parkering. 

Planen över ”Säkra Skolvägar” bör även omfatta barn som åker skolskjuts. De 

statliga landsvägarna, som kommunen har tagit över möjliggör en 
säkerhetsinventering av farliga vägsträckor och införande av 
hastighetsbegränsningar. 

Namn på allmänna platser gator, och vägar ska så gott som möjligt vara 

förankrade i bygden, vår lokalhistoria och rikets historia i övrigt. Namnen ska vara 
svenskklingande.  

Utredning bör göras för alternativa lösningar på VA frågan. 

Vidare vill Sverigedemokraterna se: 

• Säkra skolvägar även för barn om åker skolskjuts. 

• Gång- och cykelvägar på landsorten till tätorterna. 

• Att alternativa VA lösningar utreds. 

• Namn på allmänna platser ska vara förankrade i bygden och 
svenskklingande. 

Budget 2021 64 500 

Förändring  10 800 

Budget 2022  75 300  

Plan 2023 75 300  

Plan 2024  75 300  

 

 

5.7 Utbildningsnämnden  
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Utbildningsnämnden ska ansvara för kommunens verksamheter öppen förskola, 

förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem, kostverksamheten i kommunen samt det verksamhets- 
och område som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tidigare svarat för.  

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller 
nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i 
skollag, skolförordningar och allmänna råd. 

Sverigedemokraterna vill fortsätta den goda utvecklingen av kommunens grund-, 

för- och gymnasieskolor. Sverigedemokraterna välkomnar etablerandet av privata 

aktörer på skolmarknaden inom kommunen som ett komplement till de 
kommunala. Ett utökat utbud av olika aktörer på skolmarknaden bidrar till ökad 
valfrihet för elever och föräldrar.  

Skolorna i kommunen behöver resurser för att bygga en skola med ännu högre 
kvalitet och trygghet. Skolan behöver ökad lärartäthet, lägre lärarflykt och fler 
kvalificerade lärare. Vilket kräver ökade resurser.  

Sverigedemokraterna vill satsa på kommunens skolor med fyra målsättningar:  

Målet är högre lärartäthet i skolan.  
Målet är friskare lärare som trivs och stannar på sina jobb.  

Målet är att stoppa lärarflykten som skapar otrygghet i skolan.  

Målet är en bättre skolmiljö. Med miljö avser vi dels arbetsro och ordning dels 
moderna och funktionella skollokaler. 

Skolan ska satsa på kunskap och hämta inspiration från singaporemodellen: 

• Erbjuda lärare utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra 

personlig utvecklig och utöva situations anpassat ledarskap. 

• Införa jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt singaporemodellen. 

• Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid rast. 

• Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade 
för brott som gör de olämpliga för tjänsten. 

• Ordningsproblematiken måste åtgärdas. 

• Keps, luva liksom telefoner ska inte förekomma i klassrummet. 

• Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat ska serveras på kommunens 
skolor, animaliska varor ska vara producerade enligt svensk 

djurskyddsstandard.  

• Idrottsundervisningen ska utökas. 

• Inspelning av lektioner ska ske i den mån det är lämpligt så att elever i 

efterhand ska kunna ta del av undervisningen. 

• Lärare ska vara svenskspråkiga. 

• Svenskundervisning ska prioriteras före hemspråk. 
 

Budget 2021 739 900 

Förändring 238 000  

Budget 2022 977 900 
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Plan 2023 977 900 

Plan 2024  977 900  

5.8 Äldre- och Omsorgsnämnd 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten 
samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 

år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och 
sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.  

Sverigedemokraterna vill genomföra en enkätundersökning bland närstående till de 

boende för att kunna lyfta fram de anhörigas syn på kvalité och bemötande från personal. 

Den personliga kontakten i mötet mellan vårdgivare och brukare är viktig och kan inte 
understrykas nog. Skärpt tillsyn och ökade kvalitetskrav på kommunens egna och 
upphandlade äldreboende. 

Personalen ska erbjudas heltidstjänster. Med fler händer i vården ökar 
förutsättningarna för en god kontakt mellan personalen och de äldre. 

Kommunen bör säkerställa att de äldre får kontinuitet och trygghet, de äldre ska i 

så stor utsträckning som möjligt ha samma eller åtminstone samma grupp av 

vårdare.  Äldre upplever otrygghet vid besök av för många olika personer, som de 
ofta inte lär sig känna igen. Den personliga kontakten i mötet är viktigt och kan 
inte understrykas nog.  

Givetvis ska valfrihet finnas att tillgå, exempelvis huruvida brukaren önskar nyttja 
privat alternativt kommunal hjälp. Det bör dock understrykas att kvaliteten på 

vården ska under alla omständigheter vara god, och undantag från de 

kvalitetskrav som vi önskar ställa och de som kommunen redan idag ställer får 

inte förekomma. Samtliga vårdgivare i kommunen ska hålla hög standard, och i 

de fall kommunen har avtal med privata vårdgivare som sedan visar brister i 

utförandet av avtalad prestation, ska dessa avtal inte förlängas. Vidare vill vi se 
att: 

• Brukarna på våra äldreboende ska ha samma boendestandard oavsett 

vilket vårdhem de bor på. 

• Faktiska kostnader ska redovisas för varje äldreboende, inte bara 

budgeterade kostnaden. 

• Jämförelse av kvalitet och nöjdhet hos brukarna/anhöriga på den 

hemtjänst som bedrivs av kommunens och den som bedrivs av privata 
aktörer. 

• Öka andelen inställelser vid larm, vid oplanerad hjälp i hemmet, inom 

kommunens baskrav på 30 minuter. Redovisningen ska ske på lika villkor 

för kommunal och privat utförare. Larm ska funktionskontrolleras 
regelbundet av hemtjänstens personal. 

• Utöka kommunal inspektions- och kontrollfunktion för 

kvalitetsuppföljning på våra äldreboenden med inbokade träffar med 

ansvariga chefer. 
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• Årlig enkätundersökning bland de boende eller anhöriga angående kvalité 

och bemötande på äldreboendet.  

• Skärpa kvalitetskraven vid upphandling. 

• Det serveras lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat, tillagad av 
närproducerade råvaror framställda enligt svenska djurskyddsnormer och 

miljökrav. 

• Personal dygnet runt på alla äldreboenden. 

• Språkkrav i svenska för arbete på äldreboende 

• Personal ska vara utbildade för sin arbetsuppgift 
 
 

För Sverigedemokraterna, 1 juni 2021, Kungsängen 

 

_________________________________________________________ 

Katarina Olofsson, gruppledare Sverigedemokraterna Upplands–Bro kommun 
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Upplands-Bro   en   kommun   för   alla 

Kommunen   som   organisation   är   till   för   att   vi   som   bor   här   ska   ha   det   bra.   För   att  
 det   ska   fungera   betalar   vi   alla   skatt.   Skatten   är   våra   gemensamma   pengar   och  
 ska   användas   till   att   utveckla   kommunen   inom   områden   som   bostäder,   utbildning,  
 vård,   omsorg,   infrastruktur    och   fritid.   Det   är   självklart   att   vi   inte   slösar   med   våra  
 gemensamma   medel.     

Det   finns   mycket   att   vara   stolt   över   för   oss   som   bor   och   arbetar   i   Upplands-Bro.  
 Vår   vackra   natur,   en   levande   landsbygd,   stora   kulturvärden   och   inte   minst   alla  
 människor   som   bor   och   verkar   i   kommunen   och   som   bidrar   till   vår   utveckling.   I   vår  
 kommun   kan   man   bo   i   tätort   eller   på   landsbygd.   Både   tätorten   och   landsbygden  
 ska   utvecklas   och   leva.   Kommunen   växer   och   vi   ser   snabba   förändringar   på  
 samma   gång   som   en   pandemi   påverkar   oss   både  på  kort   och   lång   sikt.     

Det   behövs   tydliga   prioriteringar,   effektiv   organisation   och   verksamhet.   Alla  
 avgifter   och   taxor   ska   vara   aktuella   och   logiska.   

En   viktig   fråga   för   oss   som   bor   i   kommunen   är   att   känna   trygghet.   Vi   ser   med   oro  
 på   den   bild   som   målas   upp   kring   kommunen   som   en   otrygg   plats   och   kommer  
 aktivt   att   arbeta   för   att   alla   som   bor   och   vistas   i   kommunen   ska   känna   sig   trygga.     

Trygghetbyggsintepåendagellermedpunktinsatser.

Trygghetförutsätterenlångsiktigpolitik.
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Trygghetbyggervigenomatt    
 skapa   möjligheter   för   jobb,   så   att   människor   kan   få   en   framtidstro.   

  
 kommunen   erbjuder   6-timmars   arbetsdag   och   en   god   arbetsmiljö.   

 erbjuda   våra   anställda   kompetensutveckling   

 låta   bygga   hyresbostäder   så   att   våra   medborgare   har   tillgång   till   bostäder  
 för   rimlig   kostnad.   

  
 skolan   ger   barnen   undervisning   och   stöd   utifrån   deras   individuella  

 förutsättningar.   
  

 skapa   träffpunkter   för   alla   åldrar   
  

 ge   ungdomar   bra,   billiga   och   meningsfulla   fritidsaktiviteter.   
  

 erbjuda   de m   som   behöver   hemtjänst   eller   särskild   omsorg   en   bra  
 verksamhet   i   kommunalregi   oberoende   av   vilken   del   av   kommunen   man  
 bor   i .   

  
 skapa   vackra,   inbjudande,   användarvänliga   och   ekologiskt   hållbara  

 utomhusmiljöer   för   oss   alla.   
  

 göra   kommunen   ekologiskt   hållbar   och   alltid   välja   det   mest   miljövänliga  
 alternativet,   oavsett   verksamhet.   

  

 stärka   invånarnas   engagemang   och   möjlighet   att   påverka   de   beslut   som  
 rör   dem   själva   och   samhället   i   stort   genom   att   hålla   öppna   nämndmöten  
 och   en   årlig   demokrativecka   

  

 inrätta   medborgarkontor   där   det   finns   möjlighet   till   konsumentvägledning  
 och   ombudsmän   för   äldrefrågor,   ungdomsfrågor   samt   LSS-frågor.     

  

Upplands-Broenkommunföralla   

  

  

Erik   Karlsson  Annelies   Lindblom Khalouta   Simba   
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Det politiska läget

Valresultatet i Upplands-Bro 2018 gav oss ett minoritetsstyre med M-C-L-Kd och Sd som 
vågmästare i kommunfullmäktige samt i alla nämnder och bolag.

Det politiska styret vi har i Upplands-Bro har till vår stora sorg lagt ner stor energi på att  
riva  ner  kommunens  välfärdssektor  bit  för  bit  i  en  förskräckande  hastighet. 
Äldreomsorgen och skolor  läggs  ut  till  vinstdrivande koncerner  som bryr  sig  mer  om 
pengar än om att vi har en fungerande verksamhet. 
Det medför att för att återställa välfärden behövs det flera kostsamma satsningar.

Vision och mål

Syftet  med  kommunen  är  att  vara  till  gagn  för  alla  dess  invånare,  oavsett  individens 
ekonomiska situation eller personliga förutsättningar. Detsamma gäller också dem som av 
olika skäl vistas i kommunen idag och i framtiden.
Den skatt vi som medborgare i kommunen betalar in till oss själva syftar till att solidariskt 
tillfredsställa våra gemensamma behov och utveckla våra verksamheter inom områden 
som infrastruktur, utbildning, vård, omsorg och fritid. 
 
Med detta följer att vi som medborgare i kommunen bör ha största möjliga insyn i vad våra  
valda representanter gör med de gemensamma medlen och att vi som medborgare även 
bör ha största möjliga kontroll  över den verksamhet som vi kommunen bedriver för det 
gemensammas bästa. 
Det  är  självklart  att  vi  inte  slösar  med  våra  gemensamma  medel.  Därför  ska  alla 
verksamheter så mycket som möjligt drivas i kommunal regi utan vinstkrav. Att som nu 
lägga ut tjänster på entreprenad innebär stora kostnader dels vad anbudshanteringen och 
dels vad gäller  kontroller  av verksamheten är onödigt  kostsamt för  kommunen. Det är 
också klart billigare att kommunen äger sina egna fastigheter än vi ska hyra lokaler för  
våra verksamheter
 
Självklart  skall  vi  behandla  våra  anställda  med  respekt  för  deras  professionalitet  och 
erbjuda goda anställningsvillkor. Dessa krav skall också ställas på de företag som säljer 
tjänster och varor till kommunen.

Det betyder också att vi som medborgare i kommunen genom våra valda representanter 
alltid skall välja det miljövänligaste alternativet såväl när vi utför arbete eller tjänst i egen 
regi, som när det upphandlas.

Våra demokratisträvanden genomför vi genom att öka medborgarnas möjligheter till insyn i  
verksamheterna. Det kan göras bl.a. genom att införa öppna nämndmöten och en årlig 
demokrativecka. 
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Öppenheten blir också bättre när man inrättar medborgarkontor både i Kungsängen och i 
Bro  där  det  finns  möjlighet  till  konsumentvägledning,  äldreombudsman, 
ungdomsombudsman mm. 

Målen  för  kommunen utgår  ifrån  att  Upplands-Bro  möter  invånarnas  förväntan  på 
kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar 
det dagliga arbetet och samhällsbygget.

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

Vi  kan  se  att  invånarantalet  i  Upplands-Bro  kommun  ökar  allt  mer.  Det  kommer  att 
medföra att vi behöver utöka och utveckla de kommunala verksamheterna.

Därförserviettbehovavenlitenskattehöjningpå10öreochkandåpresenteraen
budgetdärvihartäckningförallaplaneradeutgifter.
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Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för 
skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en bedömning om 
den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen 
för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos 
över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni 
varje år. Som underlag för budgeten har SKR:s prognos den 29 april 2021 använts. I de 
beräknade skatteintäkterna för 2022-2024ingårenskattehöjningmed10öre.

Mkr Budget2021 Budget2022 Budget2023

Skatteintäkter  1 309,4 1387,7 1 451,90

Inkomstutjämning 248,2 309,9 382,00

Kostnadsutjämning 89,6 123,8 150,10

Regleringsbidrag/-avgift 89,3 71,9 51,30

LSS-utjämning -19,3 −15,5 −16,10

Fastighetsavgift 48,9 50,0 50,00

Summa  skatteintäkter,  bidrag
ochöverskott(2022)

1766,1 1927,8 2069,20
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Prognos över pensionskostnaderna

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

Mkr 2021 2022 2023 2024

Pensionskostnad  som 
regleras vid PO-pålägg

82,1 70,0 67,8 79,7

Gamla  utbetalningar,  ÖK-
SAP

27,1 27,3 27,21 27,4

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

Pensionskostnad
inklusive  särskild
löneskatt

112,7 102,2 101,3 115,3

Finansiering    

För  2022  bedöms räntenivåerna vara  fortsatta  låga.  Borgensavgift  på  0,20% uttas  av 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för  lån med kommunal  borgen 
som säkerhet. 

Resultatutjämningsreserv

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

Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i 
ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. 
Som ett  komplement  till  den ordinarie  verksamheten ska investeringarna främja  social 
hållbarhet.
Medlen  hanteras  enligt  den  utformade  riktlinjen  för  den  sociala  investeringsfonden. 
Fonden uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 47,7 mnkr.
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En  avstämning  av  förbrukningen  av  sociala  investeringsfonden  görs  i  delårs-  och 
helårsbokslutet.

Balanskravsutredning

Balanskravetikommunallagens8:kapitel 2022* 2021** 2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkning 19 200 46 981 93 052 52 966

Avgår  realisationsvinster  vid  försäljning  av 
anläggningstillgångar

-8 629
-4 644

Åretsresultatefterbalanskravsjusteringar 19200 46981 48322 48322

Avgår reservering av medel till RUR -33 397

användning av medel från RUR

Åretsbalanskravsresultat 19200 46981 14925 87416

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 107 087 107 088 107 088 73 690

*) Budgeterat resultat för 2022
**) Resultat 2021 är helårsprognos per april

Kommunrevision

Kommunens  revisorer  granskar  inte  bara  kommunens  och  de  kommunala  bolagens 
räkenskaper utan i första hand hur kommunstyrelsen och de olika nämnderna sköter sina 

uppdrag. Revisorerna skall se till att nämnderna följer lagar och 
förordningar samt uppfyller de mål som kommunfullmäktige har 
fastställt.   Revisionsgruppen består  av en ledamot från varje 
politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige och 
agerar  på  kommunfullmäktiges  uppdrag.  Kommunfullmäktige 
kan  dock  inte  bestämma  vilka  områden  revisorerna  skall 
granska  utan  detta  fastställer  revisionsgruppen  helt 
självständigt.
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GenerellaägardirektivförUpplands-BroKommunföretagAB
med dotterbolag 

Trygghetbyggervigenomattlåtabyggahyresbostädersåattvåramedborgarehar
tillgångtillbostäderförrimligkostnad.

Syftet med Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB är att  möjliggöra 
för medborgarna att för så låg kostnad som möjligt hyra en bostad samt tillhandahålla 
lokaler för lokalt näringsliv och kulturell verksamhet. 
Bolaget  ska  bära  sina  egna  kostnader  men  inte  vara  en  kassako  för  kommunen. 
Verksamheten ska bedrivas så att den inte genererar vinst. Bolagets vinst ska därför aldrig 
överstiga 1000 kr/år.  

Trygghetbyggervigenomattgörakommunenekologiskthållbar.
Kommunens alla fastigheter ska utrustas med solvärme, solceller och/eller vindsnurror. 
Den vinst efter sedvanliga avsättningar till underhåll och nyanskaffningar som Upplands-
Bro Kommunföretag AB med dotterbolag genererar under 2021 ska under 2022 användas 
i sin helhet för att köpa in och montera solceller på kommunens fastigheters tak. Ingen 
vinstutdelning till kommunen skall ske.

Engodarbetsgivare
För att kunna anställa och behålla projektledare för alla de nybyggnationer som finns 
planerade i kommunen, skall dessa erbjudas 6 timmars arbetsdag med bibehållen 
heltidslön.

Inhämtandeavkommunfullmäktigesställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas som är av principiell beskaffenhet i bolagen eller 
annars av större vikt ska Kommunfullmäktige tillstyrka eller avslå de föreslagna besluten. 
Detta gäller bland annat följande: 
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● Ändring av bolagsordning 

● Ändring av aktiekapital 

● Fusion av företag 

● Förvärv eller bildande av dotterbolag 

● Försäljning eller likvidation av dotterbolag. 

● Köp eller försäljning av fastigheter

Årliga ägardirektiv till bolagen 

Upplands-Brohus

Förutom de redan angivna generella ägardirektiven för Upplands-Bro Kommunföretag AB 
med dotterbolag ställer vi upp två specifika mål för Upplands-Brohus AB: 

1. UBH  har  som  huvuduppdrag  att  erbjuda  bostäder  till  kommunens  invånare  till  
rimliga priser. Konsultuppdrag som idag syftar till att UBH:s bestånd ska säljas ut 
ska avslutas per omgående. Besparingen ska gå till hyresrabatt.

1. UBH ska ställa lägenheter till socialtjänstens förfogande så att kommunen kan ge 
en ”Tak över huvudet”-garanti. 

2. UBH ska ställa evakueringslägenheter till förfogande för människor i kris som även 
Kvinnojouren Anna vid behov kan utnyttja. 

3. UBH skall inför varje prospektering välja en byggmetod som både uppfyller kraven 
på miljö, energi och låga totalkostnader.

4. Vid  nyproduktion skall  UBH i  varje  kvarter  inplaneras en lokal  som skall  kunna 
användas  som  en  träffpunkt  för  de  närboende  där  möjligheter  för  en  enklare 
caféverksamhet, gärna med möjlighet till uteservering skall kunna inrymmas.

5. UBH skall sträva för att ge en så låg avkastning som möjligt till kommunen. Visar 
kalkylerna andra tertialen att hyresintäkterna kommer att ge bolaget större intäkter 
skall  dessa  medel  gå  tillbaka  till  hyresgästerna  genom  en  utdelning  av  en 
hyresrabatt.

Upplands-Brokommunfastigheter

Se de generella målen för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.
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Budget med ekonomisk plan 2022

MnKr 2021 2022 2023

Nämndernas budgetramar 1 729,5 1 896,6 2 054,0

avgår internränta −9,9 −9,9 −10,0

Pensionskostnader, ej reglerat i PO-
pålägg 26,7 42,7 27,20

KS Oförutsett 20,0

Budgetramförnämndverksamheten 1766,3 1929,4 2071,20

Skatteintäkter 1 309,4 1 387,7 1 451,90

Inkomstutjämning 248,2 309,9 382,00

Kostnadsutjämning 89,6 123,8 150,10

Regleringsbidrag 89,3 71,9 51,30

LSS-utjämning −19,3 −15,5 −16,10

Fastihetsavgift 48,9 50,0 50,00

Summaskatteintäkterochbidrag 1 766,1 1927,8 2069,20

Finansnetto 9,0 2,0 2,00

Summa finansiering 1 775,1 1929,8 2071,20

ÅRETS RESULTAT 8,8 0,4 0,0
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Nämndernasramar-sammanställning

Vi räknar med en allmän lönejustering på ca 2%.

budgetram 
2021

uppräkning - 
2%

volymändring satsning
budgetram 
2022

Revision 1 200,0 250,0 1 450,0

KS 147 100,0 3 000,0 −6 000,0 6 200,0 150 300,0

BMN 5 750,0 200,0 5 950,0

GAN 166 900,0 3 406,0 6 200,0 10 000,0 186 506,0

KFN 92 650,0 1 800,0 8 000,0 102 450,0

SN 260 800,0 5 000,0 8 500,0 274 300,0

Ek. bistånd 30 000,0 700,0 10 000,0 40 700,0

TN 64 500,0 1 500,0 5 500,0 2 000,0 73 500,0

UN 739 900,0 15 400,0 25 000,0 16 000,0 796 300,0

ÄON 220 700,0 5 000,0 11 400,0 28 000,0 265 100,0

totalt 1729500,0 36256,0 51900,0 78700,0 1896556,0
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet 
och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås.

Trygghetbyggervigenomöppenhetochattmedborgarnaikommunenharbästa
möjliga  insyn  i  hur  de  valda  representanterna  sköter  kommunens  olika
verksamhetergenomt.ex.öppnanämndmötenochenårligdemokrativecka.

Trygghet  skapar  vi  genoma att skapa vackra, inbjudande, användarvänliga och
ekologiskthållbarautomhusmiljöerförossalla.

Trygghetbyggervigenomattskapamöjligheterförjobb,såattmänniskorkanfåen
framtidstro.

1. Det skrivna språket i  kommunens beslut, information och i övriga kontakter med 
medborgarna ska vara lätt att förstå.     

2. Undersök vilka fler organisationer/grupper som ska kunna utgöra remissinstanser 
med  syfte  att  ge  flera  kategorier  möjlighet  att  delta  i  den  kommunala 
beslutsprocessen. 

3. Bokslutet ska utökas och omfattas av ett s.k.  jämställdhetsbokslut som belyser 
kommunens verksamhet ur ett genusperspektiv. 
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4. Utforma översiktsplanen långsiktigt och inriktningen ska vara:
● Bro och Kungsängen är två åtskilda tätorter med olika karaktär. De bör båda ges 

möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar.
● Ny bebyggelse bör i  första hand utgå från befintliga bebyggda områden och 

placeras i kollektivtrafiknära lägen.
● Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad 

och blandad befolkningsstruktur.
● Den  nya  stadsarkitekten  värnar  om  vårt  kulturarv  och  våra  kulturhistoriska 

skatter  och tryggar en hållbar utveckling med både skönhet och kontinuitet i  
planeringen  av  nya  områden  och  vid  upprustning  av  äldre  områden  och 
kulturella byggnader. 

● Vid  planering  av  ny  bebyggelse  skall 
alternativa boendeformer främjas som t. ex 
kollektivhus,  flergenerationsboende  och 
kooperativt boende. 

● Vid  planering  av  ny  bebyggelse  ska 
miljöneutral energiförsörjning ingå.

● Säkra  allmänhetens  tillgång  till  stränder 
och grönområden.

● Kommunen ska fortsätta ha en "grön profil" 
med  jordbrukslandskap  och 
skogsområden. Vi ska säkerställa natur och grönområden både i närmiljön och i  
form  av  större  naturområden.  Stadsträdgårdsmästaren  kommer  att  spela  en 
central roll i utformningen av våra tätorter.

5. Arbetsmiljöarbetet ska utvecklas så att de anställda i kommunen upplever att de 
har ett faktiskt och avgörande inflytande inom verksamheterna gällande sina egna 
villkor och arbetssätt. 

Effektivisering

Kommunstyrelseledningen  ska  föregå  med  gott  exempel  och  kan  effektivisera  sin 
organisation och verksamhet. 

Satsningar

Trygghetbyggervigenomattinrättamedborgarkontordärdetfinnsmöjlighettill
konsumentvägledningochombudsmänföräldrefrågor,ungdomsfrågorsamtLSS-
frågor.

 Vi inrättar en tjänst som Stadsarkitektför att kunna trygga en hållbar utveckling 
med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.

 Vi  inrättar  en  Ombudsmannatjänst vid  respektive  kontaktcenter  i  Bro  och 
Kungsängen (två tjänster). Tjänsten fungerar som en ombudsman för äldrefrågor, 
ungdomsfrågor  och  LSS.  Till  dessa  ombudsmän  kan  kommuninvånarna  och
kommunenspersonal(visselblåsare)vända sig med frågor, för att få rådgivning 
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och  med  klagomål.  Ombudsmannen  har   befogenhet  att  driva  medborgarnas 
frågorna och självständigt följa upp dem i  förhållande till  respektive nämnd eller 
tjänsteman.

 Vi inrättar en tjänst som Stadsträdgårdsmästare som ska ha i uppdrag att lägga 
en långsiktig skötselplan och sedan ansvara för den planens genomförande och 
drift. 
En långsiktigt markskötselplan ger möjlighet att i huvudsak odla perenna växter i  
våra rabatter. Samtidigt ger det möjlighet att utforma varje grönområde på unika, 
vackra, ekologiska och användarvänliga sätt.

Tillskott(tkr)
Tkr Budget2022

Uppräkning 3 000

Volymförändringar −6 000

Särskildasatsningar

Stadsarkitekten 2 000

Stadsträdgårdsmästare* 3 000

Ombudsmän 1 200

Summa 3200
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Tekniska nämnden
I första hand skall all verksamhet utföras  i kommunal regi

Trygghetbyggervigenomattskapainbjudandeochtillgängligaparkområden
Trygghetbyggervigenomattskapafastaanställningar,såattmänniskorkanfåen
framtidstro.
Trygghetbyggervigenomattistörstamöjligamåndrivaunderhållochskötselav
vägarochgatorsamtkommunalabusshållplatser.

Största möjliga insyn och kontroll av de verksamheter som bedrivs i kommunens tjänst får  
vi om de bedrivs i kommunal regi. På det sättet  slösar   vi inte med   våra   gemensamma  
 medel och säkerställer insyn och transparens.

Markskötsel i en kommun bör för att vara ekologiskt och ekonomiskt hållbar samt skötas 
med ett långsiktigt perspektiv. Kommunen har 
lagt ut markskötsel, snöröjning och sandning 
på entreprenad. Eftersom upphandlade avtal 
enligt  LOU  ur  ekologisk  synvinkel  alltid 
omfattar  korta  tidsperioder,  är  ekologisk 
skötsel av våra markområden mycket svår för 
att inte säga omöjlig att genomföra på detta 
sätt.
Enligt  tidigare  beslut  i  kommunen  skall 
snöröjning ske ur ett jämställdhetsperspektiv, 
dvs.  bussvägar  samt  gång-  och  cykelvägar 
snöröjs i första hand, bilvägar i andra.
De riktlinjer som finns idag behöver ses över 
och skärpas.

I  parken  runt  det  gamla  vattentornet  i 
Kungsängen  skapar  vi  en  inbjudande  och 
tillgänglighetsanpassad park. En plats där alla 
ska kunna träffas och trivas. 

Satsning
Prospektering av en tillgänglighetsanpassad park för stora och små i Vattentornsparken
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Tillskott(tkr)

Uppräkning 1 500,00

Volymändring 5 500,00

Vattentornsparken 2 000,00

Summa 9000,00

18



Bygg och miljönämnden
Ansvarsområde

Bygg-  och  miljönämnden  utför  kommunens  myndighetsuppgifter  enligt  plan-  och 
bygglagen  med  undantag  av  planarbete  såsom  översiktsplan,  detaljplan  och 
områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också 
lokal  prövnings-  och  tillsynsmyndighet  enligt  miljöbalken,  livsmedelslagen, 
smittskyddslagen, läkemedelslagen och tobakslagen. Tillväxtkontorets resurser för dessa 
arbetsuppgifter redovisas i Kommunstyrelsens budget.

Trygghetskaparvigenomattvärnaomstrandskyddet såattallmänhetenstillgångtill
stränderna  tryggas ochdärmeddjur-ochväxtliv skyddas, samt  förstärka arbetet
meddjurskyddet.
Trygghetskaparvigenomattförtätningenavvåratätorterskaskeskonsamtmed
hänsyntilldjur-ochväxtlivsamtmedhänsyntillmedborgarnasbehovavnärhettill
rekreationsområden.

Kostnaderna för Bygg och miljönämnden omfattar i huvudsak endast nämndens möten.

Tillskott(tkr)

Uppräkning 200

Volymförändringar

Summa 200
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Gymnasie och arbetslivsnämnden

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

Gymnasiet skall erbjuda en trivsam och trygg plats för studier och utveckling och särskilt 
fokus ska sättas på att arbeta fram tydliga åtgärder för studiero på lektionerna.

För  att  Vuxenutbildningen  i  Upplands-Bro  ska  klara  av  att  ge  studenterna  de  rätta 
förutsättningarna för att lyckas med sina studier behövs det fler lärare. Därför lägger vi  
pengar i budgeten för att kunna anställa ytterligare ca fem lärare även här.

Trygghetskaparvigenomattsäkrakvalitetenivårgymnasieutbildningochdetgör
viikommunalregi.

Trygghet  skapar  vi  genom  att  de  som  studerar  på  vuxenutbildningen  lägger
grundenförentrygganställning.
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Satsning
För att garantera en hög kvalitet på utbildningen i UBG och på Vuxenutbildningen anställer 
vi fler lärare.

Tillskott (tkr)

Tkr 2022

Uppräkning 3 406,0

Volymförändringar 6 200,0

Mer personal 10 000,0
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Utbildningsnämnden
Verksamheterna är  till  övervägande delen obligatoriska och för  dessa gäller  nationella 
styrdokument  som  läroplaner  och  kursplaner,  samt  bestämmelser  i  skollag, 
skolförordningar och allmänna råd.

Utbildning är en mänsklig rättighet, därför ska alla skolor i kommunen ska vara bra skolor. 
Då kan vi inte låta oss luras av den naiva drömmen om ett skolsystem av valfrihet. Den 
rådande majoriteten gynnar privata skolkoncerner genom att ge dem extra lokalbidrag 
medan de skär ner på de resurser som kommer eleverna tillgodo. Med fler affärsskolor i 
kommunen, tappar vi kontrollen och möjligheten att styra själva. Så kan vi inte ha det. Det 
är självklart att vi inte slösar med våra gemensamma medel.
Vi ska garantera den bästa möjliga kvaliteten på skolornas verksamhet.  Medborgarna i 
kommunen måste ha god insyn i de respektive skolorna så att vi kan förvissa oss om att 
pengarna i skolans budget går till elevernas utbildning och  behov.

Därför ska Upplands-Bro kommun planera, bygga och öppna fler kommunala skolor för att 
ge våra barn en god kontinuitet i utbildningen och goda kunskaperna. Vi ska inte bjuda in 
fler vinstdrivande skolorna som finns i vår kommun.

De som arbetar i skolan ska ges utrymme att med sin professionalitet delta i planeringen 
av verksamheten och har ett reellt inflytande över tjänstefördelning, schemaläggning och 
undervisningsgruppernas sammansättning. På detta sätt tar vi tillvara den kunskap och 
kraft som finns i den samlade personalen genom att låta dem driva det utvecklings- och 
förbättringsarbete som behövs för att uppnå ett gott resultat för våra elever. 
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Vi är förvissade om att personalen i våra skolor, förskolor och särskolan är besjälade av att 
ge kommunens elever den bästa möjliga utbildningen. 

Skolornas tillagningskök ska i första hand använda närodlade och ekologiska matvaror. 

Satsningar

Trygghet bygger vi genomatt skolan ger barnen undervisning ochstöd utifrån
derasindividuellaförutsättningar.

Vi  minskar  den administrativa  bördan för  lärarna i  högstadiet  genom att  lyfta  av  dem 
mentorskapet och lägga den arbetsuppgiften på nyanställda specialpedagoger.  
Det ena delmålet med denna satsning är att lärarna skall kunna få tid att bättre förbereda 
och  efterarbeta  sin  undervisning  samt  få  mer  tid  för  att  i  arbetslag  kunna  anpassa 
undervisningen till de behov som för elevgruppen/erna för stunden behöver. 
Det  andra  delmålet  är  att  ge  eleverna  bättre  tillgång  till  vuxenstöd,  ett  stöd  som inte 
behöver fördela sin tid mellan undervisningens krav och elevens behov, utan med hela sin 
energi kan gå in för att ge eller säkerställa det stöd som eleven behöver vid varje tillfälle.

En utvärdering kommer att ske under inför höstterminen 2023 för att se om satsningen har 
varit tillräcklig.

Tillskott(Tkr)

Uppräkning 15 400,00

Volymändring 25 000,00

Fler lärare 8 000,00

Socialpedagoger 8 000,00

Summa 56400,00
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Kultur och Fritidsnämnden
Kultur-  och fritidsnämnden svarar  för  kommunens verksamhet  i  simhall/upplevelsebad, 
idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens 

hus,  föreningsstöd,  samordning  Upplands-Bro  Mot 
Droger,  bibliotek,  allmän  kulturell  verksamhet, 
kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i 
samverkan med Kommunstyrelsen. 

Alla  kommunens  invånare  har  rätt  till  en  meningsfull 
fritid.  Därför  ska  avgifter  till  lokaler  och  verksamheter 
vara så låga som möjligt. Öppethållande av fritidsgårdar 
och  andra  träffpunkter  ska  utökas  och  verksamheten 
ska  anpassas  efter  de  befintliga  behoven  så  att 
ungdomar hellre går dit än hittar på bus - Projektöppna
kvällar.

Vi vill också se att fler träffpunkter öppnas så att medborgare av alla åldrar kan umgås 
utan att det ska kosta massa pengar, t.ex. kan Café Fyra öppnas igen.

Satsning

Trygghet  bygger  vi  genom  att  ge  ungdomar  bra,  billiga  och  meningsfulla
fritidsaktiviteter.

Vi sänker avgiften till kulturskolan till 200 kronor så att alla ungdomar har råd att delta.

Vi satsar på utveckling av de ungdomsverksamheten vi har och längre öppettider. 

Tillskott(Tkr)

Uppräkning 1 800,0

Omfördelning inom ram 3 600 från Kulturchecken och 3 
600 till Kulturskolan och studieförbunden 0,0

Sänkt avgift från 900 kr till 200 kr per termin 2 000,0

Löpande inköp/reparationer av instrument 2 000,0

Projekt öppna kvällar 5 000,0

Summa 10800,0
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Socialnämnden   

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn 
och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 
Nämnden  ansvarar  även  för  ekonomiskt  bistånd,  insatser  för  personer  med 
missbruksproblematik,  boendestödför  funktionsnedsatta  och  sysselsättning  till  personer 

med  psykiska  funktionshinder  och 
kommunens flyktingmottagande. 

Trygghetskaparvigenomattdriftsformen
försocialatjänsteräroffentligelleriideell
regi  utan  vinstackumulering  och
vinstutdelningar.

Trygghet  skapar  vi  genom  att  ålägga
nämndenatt göra generösa bedömningar
för  ekonomiskt  bistånd.  Detta  för  att
underlättaåtergångtillegenförsörjning.

Trygghetförkvinnorbidrarvitillgenomatt
tillsättaenKvinnofridssamordnare.

Trygghet  skapar  vi  genom  att  vi
tillförsäkrar  föreningarna  som  engagerar
ungdomarensäkradekonomi.

Satsning
Den farligaste platsen för kvinnor är oftast hemmet. Mäns våld mot kvinnor är ett stort 
folkhälsoproblem. Att stötta de utsatta kvinnorna till en trygg framtid är en viktig uppgift för 
socialnämnden.

Tillskott(tkr)

Tkr 2022,0

Uppräkning 5 000,0

Föreningsbidrag 2 000,0

Kvinnofridssamordnare 1 500,0

Summa 8500,0
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Ekonomiskt bistånd

Sedan  mars  2019  har  arbetslösheten  i 
Upplands-Bro  kommun  ökat.  I  april  (2021) 
fortsatte  den  utvecklingen.  Under  april  månad 
rapporterade Upplands-Bro en total arbetslöshet 
på  8,3procent. Det är en ökning jämfört med 
samma  tidpunkt  i  fjol  (+0,8  procentenheter). 
Även i Stockholms län stiger arbetslösheten. 

Det  är  25:e  månaden  i  följd som 
arbetslösheten i Upplands-Bro är högre än den 
var  under  samma  tidpunkt  året  innan.  Sedan 
mars 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,3 
till 8,3 procent.

Det finns goda grunder för att tillskriva Covid19 orsaken till att arbetslösheten ökar. 
För att bidra till  människors  trygghet behöver vi lägga mer pengar på det ekonomiska 
biståndet än vad vi skulle önska. 

Satsning
Eftersom budgeten för 2021 skrivits ner blir vår satsning förhållandevis stor men till en nivå 
som vi tror är mer realistisk.

Tillskott(tkr)

Uppräkning 700,00

Volymförändringar 10 000,00

Summa 10700,00
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Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten 
samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 
år  där  beslut  ges  om  hemtjänst,  vård-  och  omsorgsboenden,  samt  för  hälso-  och 
sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

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

Kommunen ska planera och bygga vård- och omsorgsboenden i kommunal regi och med 
tillräckligt med platser för kommunens behov.

Vård- och omsorgsboenden  ska bedrivas i kommunal regi där insyn och vårdkvalitet kan 
säkras  och  inte  inskränkas  av  krav  på  affärshemligheter  och  personalens  påtvingade 
tystnadförsäkran.  

6-timmarsdag

Trygghetbyggervigenomatterbjudademsombehöverhemtjänstellersärskild
omsorgenbraverksamhetikommunalregi.

Undersköterskor,  vårdbiträden  och  hemvårdare  har 
några av de tyngsta jobben som finns i kommunen. 
Att  erbjuda  dem  6  timmars  arbetsdag  kommer  att 
möjliggöra  att  personalen  orkar  arbeta  fram  till 
pensionsdagen,  öka  personalens  trivsel,  minska 
deras sjukfrånvaro samt  väsentligt öka kvaliteten på 
omsorgen. 

Sedan  en  längre  tid  råder  det  huggsexa  på 
arbetsmarknaden  om  personalkategorier  som 
biståndshandläggare,  socialsekreterare  och 
sjuksköterskor.  Kostnaderna  för  inhyrning  av 
personal är och har varit höga. 

Att hyra in personal istället för att kunna behålla dem 
i kommunen är inte bara dyrt utan ger en ryckighet i 
den  omvårdnad,  uppföljning  och/eller  handläggning  av  ärenden  hjälpsökande  i  vår 
kommun har rätt att vänta sig. En hög personalomsättning ger samma oönskade resultat.  

Att erbjuda 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett av de kraftigaste rekryterings- 
argument  som vår kommun kan ha och bör snabbt leda till att vi kan rekrytera och behålla 
de personer vi behöver på dessa tjänster.
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Som brukare av hemtjänst, äldreomsorg eller LSS ska man från gång till gång kunna välja 
mellan exempelvis en promenad, städning, fönsterputs eller dusch. 

Satsning 
Vi gör om heltidstjänsterna till 6-timmar om dagen. Och kan anställa mer personal.

Tillskott(tkr)

Uppräkning 5 000,00

Volymförändringar 11 400,00

6-timmars arbetsdag 28 000,00

Summa 44400,00
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Investeringsbudget

Tkr 2022 2023 2024

KS oförutsett 10 000,00 10 000 10 000,00

KS 5 000,00 5 000 5 000,00

BMN 0,00 0,00 0,00

GAN 2 000,00 2 000 2 000,00

KoF 25 000,00 25 000 15 000,00

Soc 2 000,00 2 000 2 000,00

TN 40 000,00 20 000 30 000,00

UN 8 000,00 6 000 5 000,00

ÄO 2 000,00 2 000 2 000,00

Summa 94000,00 72000 71000,00

Avgiftsfinansierat

Avfallsverksamhet 255 255 255,00

VA-verksamhet 109 900 70 000 55 000,00

110155 70255 55 255,00

Summainvesteringar 204155,00 142255 126255,00

Verksamheterna Vatten-och Avlopp samt Avfall bedrivs som egna affärsverksamheter enligt 
självkostnadsprincipen och belastar inte den kommunala budgeten.
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Kommunstyrelsen

 Oförutsett
 Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar

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

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

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

ByggochMiljönämnden

 Implementering av ärendehanteringssystemet (Castor) och mellanarkivet som ska 
integreras med varandra. Mellanarkivet ska också kunna öppnas upp med en 
tittskåpslösning för en bredare krets av avnämare (ex ledamöter i BMN).

Gymnasie-ocharbetslivsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Kultur-ochfritidsnämnden

 Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna
 Utveckling av aktivitetsparken i Bro
 Motionsspår
 Konst

Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniskanämnden

 Trafik och Tillgänglighet
 Bulleråtgärder
 Trygghetsskapande åtgärder
 Rekreationsytor, lekytor och parker
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 Beläggning
 Fordon

Utbildningsnämnden

 Renovering och utbyggnad av Ekhammarskolan
 Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.
 Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av 

förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
 Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
 Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser 

inventarier och utrustning.
 Utrustning utomhusmiljö

Äldre-ochomsorgsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Avfall

Nya containrar kretsloppscentralerna


VA

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

Exploaterings-och
genomförandeprojekt

Utgifter
(tkr)

Inkomster
(tkr)

Tegelhagen 8 800,00 7 300,00

Ekhammarskolan 22 000,00 15 000,00

Trädgårdsstaden 50 000,00 30 000,00

Kockbackaleden 25 000,00 17 000,00

Ringvägen 40 000,00 4 500,00

Totalt 145800,00 73800,00

Tegelhagen

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

Ekhammarskolan
Skolan är i stort behov av renovering och utbyggnad. 
Klassrummen räcker inte till för de elever vi har.

TrädgårdsstadeniBro

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

Kockbackaleden

Påbörja arbetet med Kockbackaleden mellan viby och 
Kockbackaavfarten.

Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar förväntas 
starta under 2021. Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras 
på ersättning från exploatörer.
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Miljöpartiet de gröna i Upplands-Bro
Budgetförslag 2022
20210607



Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro

Miljöpartiets ideologi bygger på tre solidariteter och genomsyrar alla val och beslut vi
fattar:
Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
Solidaritet med kommande generationer
Solidaritet med världens alla människor

Klimatfrågan är här och nu och den är akut. Analyserna från FN:s klimatpanel (IPCC)
visar vad som krävs för att hindra jordens temperaturökning så att uppvärmningen
stannar vid 1,5 grader. Det är bråttom. En systemomställning behövs och här ska
också Upplands-Bro ta sitt ansvar. Fina ord, strategier och handlingsplaner räcker inte.
Vi måste agera nu och kraftigt minska våra utsläpp. Då behövs ett starkt grönt
ledarskap.

Vi vet att det vi föreslår i vår budget inte räcker på långa vägar, men Miljöpartiets
politik är steg i rätt riktning. Alla måste med i det jättekliv som behövs för att stoppa
klimatförändringen och rädda mänskligheten.

En rapport från Stockholm Environment Institute visar att kommunerna spelar en
viktig roll om Sverige ska nå klimatmålen och att konsumtionen av livsmedel och
transporter i offentlig sektor orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Rapporten inger
hopp, visar på lösningar och pekar på hur vi som kommun kan bidra till en hållbar
värld. Den visar också att Miljöpartiet är på rätt väg med våra förslag för ett
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.

Tidigare var målet om global uppvärmning 2 grader men målet skärptes vid
klimatkonferensen i Paris 2015.  En halv grad gör stor skillnad, även för
Upplands-Bro. En halv grad påverkar livet för hundratals miljoner människor i
världen som kan tvingas fly konflikter i klimatförändringens spår, men också till följd
av klimatrisker som leder till svält och fattigdom. Värmeböljor, torka, förhöjda
vattennivåer, extremregn och kyla är väderfenomen till följd av ett förändrat klimat.

HUR UPPLANDS-BRO SKA NÅ UPP TILL PARISAVTALET

Kommunens klimatutsläpp ska enligt Sveriges nya klimatlag vara nettonoll år 2045
för att därefter gå över i negativa utsläpp, det vill säga att vi binder mer växthusgaser
än vi släpper ut. Det här betyder att de satsningar och investeringar i Upplands-Bro
som tillväxten kräver, måste hållas inom gränserna för vad planeten klarar av.
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Myndigheten för samhällsskydd beskriver i en ny rapport Mälardalen som ett av tio
nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Rapporten visar att
konsekvenserna av klimatförändringarna i framtiden bli stora för människors liv och
hälsa, för ekosystem och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv. Vår kapacitet för
klimatanpassning behöver öka för att vidta förebyggande åtgärder i tid och planera för
hur natur- och klimatrelaterade olyckor som inträffar ska kunna hanteras.

Miljöpartiet står upp för strandskyddet. Den natur som finns måste vara till för alla
och inte några få. Vi måste anpassa vårt samhälle för stigande havsnivåer för en lång
tid framöver. Den strandnära marken är viktig för att rena och hantera stora mängder
vatten efter kraftiga regn, något vi kommer se mer av i framtiden. Dessutom skyddar
strandskyddet vår biologiska mångfald då det är just vid strandkanten som många djur
och växter väljer att skapa sin boplats.

Idag bygger vi det samhälle våra barn och barnbarn ska leva med i framtiden.
Miljöpartiet har en politik där vi satsar tillsammans, där vi inte överlåter åt varje
enskild person att lösa klimatkrisen genom egna val i vardagen utan att med tydliga
reformer göra stora satsningar på miljö och klimat.

Samordnande av transporter, fordon som drivs med förnybara bränslen, solceller på
kommunala tak, ekologisk mat på tallriken i våra verksamheter, nitrat- och giftfritt, att
främja cyklister och gående som trafikslag, underlätta för våra medborgare att välja
kollektivtrafik framför bilen, uppförandet av klimatsmarta bostäder och
energieffektivisering i våra fastigheter är några exempel på viktiga reformer för att
minska utsläppen av växthusgaser i vår kommun. Vi ska också uppdatera miljökrav,
sociala villkor och djurskyddskrav i kommunens upphandlingar, samt inrätta en
kontrollfunktion så att de efterlevs.

Upplands-Bro kommun står bakom FN:s 17 globala mål. All kommunal verksamhet
ska bidra till hållbar utveckling. Kommunen ska därför koppla de övergripande målen
till de globala för att tydliggöra och mäta hur kommunens verksamhet medverkar till
att de globala målen uppfylls.

Vi ska noggrant hushålla med naturresurser och dra nytta av den tekniska
utvecklingen. De gröna näringarna har stor betydelse för att klara omställningen och
för att kunna erbjuda lokalproducerad, sund och säker mat. All mat som serveras i
våra kommunala verksamheter ska i så stor utsträckning som möjligt vara
lokalproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära mottagaren som möjligt.
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I Upplands-Bro finns en levande landsbygd, kommunen ska medverka till att utveckla
närodlat och närproducerat, både för kommunala verksamheter och för våra invånares
bästa.

Kommunen ska arbeta med mjuka åtgärder för att öka ett ändrat resebeteende. En grön
resplan ska upprättas och kommunen ska driva kampanjer för ett mer miljövänligt
resande. Vi driver frågan om kvartstrafik till Bro, bättre tvärförbindelser och ett större
fokus på sammanhängande cykelstråk för ökad cykelpendling. Miljöpartiet vill också
undersöka möjligheten till trafik på vatten, vi ser gärna en pilotstudie i frågan med
lämplig dragning för sjötrafik till en eller flera knutpunkter i vår kommun, inte minst
utifrån den höga belastningen på vägnätet med buss- och bilpendling.

UTBILDNING ÄR LIVSVIKTIGT

Kommunens skolor ska hålla en hög kvalité och vi behöver satsa mer på elevhälsa.
Vi ska arbeta förebyggande och tidigt fånga upp unga som mår dåligt. Miljöpartiet
inför socialpedagoger i skolan med uppdrag att vara ett stöd till elever på både
individ- och gruppnivå utifrån behov och genom uppdrag från rektor och
elevhälsoteam. Uppdragen kan vara coachande samtal både enskilt och i grupp, för att
främja närvaron och det dagliga förebyggande sociala elevarbetet.

I förskolan inför Miljöpartiet ett tak på 12 barn per grupp så att personalen får en
hållbar arbetsmiljö och hinner se och möta varje barn. Vi behåller och förstärker nattis
som en viktig omsorg för de föräldrar som behöver den. Barn till föräldralediga och
arbetslösa får rätt till 30 timmars vistelsetid varje vecka för att hålla uppe
kontinuiteten med relationer till jämnåriga och pedagoger. Öppna förskolan ska vi
behålla och utveckla och den ska vara fortsatt avgiftsfri. Miljöpartiet satsar på säkra
skolvägar och trygga inspirerande lekmiljöer.

Segregationen är en av de allvarligaste utmaningarna som våra skolor står inför. Det är
förutsättningar som barnen själva inte kan påverka. Att bryta skolsegregationen är
bland det allra viktigaste vi kan göra för att minska barnfattigdomen. Det är genom
skolan vi ger alla barn en möjlighet till framtidstro och många valmöjligheter.

Miljöpartiet startar Vård- och omsorgsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet i tätt
samarbete med kommunens vuxenutbildning för vård- och omsorg. Utbudet av
program på skolan behöver breddas också för att attrahera fler elever till att studera på
hemmaplan. Utsikterna på arbetsmarknaden för vårdpersonalen är mycket god.
Vi ser det också som en del i kommunens rekryteringsstrategi att via praktikperioder
och feriejobb kunna säkra goda chanser till att undersköterskor efter avslutad
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utbildning väljer att arbeta i någon av våra verksamheter. Miljöpartiet återinför
möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med
år 2 på gymnasiet.

KULTUR ÄR VÄLFÄRD

Miljöpartiet vill behålla Kulturskolan i kommunal regi. Vi utvecklar utbudet, kortar
kön och förbättrar arbetsvillkoren. Kulturskolan ska arbeta uppsökande mot barn och
ungdomar som av någon anledning inte söker sig dit idag. Vi avsätter resurser för
bemannad Parklek och driver aktivt frågan om etablering av en 4H-gård i kommunen.
Vi öppnar barnavdelningen på biblioteket i Bro igen.

MER LIVSCHANSER TILL FLER

Miljöpartiet vill utreda möjligheten att starta en kommunal tvätt i
Arbetsmarknadsenhetens regi för tvätt av arbetskläder inom bland annat
äldreomsorgen och förskolan samt upphämtning och leverans av tvätten via elcyklar.

Vi ska utreda möjligheten att starta kombinerat hunddagis och veterinärmottagning i
Viktor Jonssons affär som ett arbetsmarknadsprojekt / KAA-projekt, (för unga som
varken studerar, praktiserar eller arbetar.) Om möjligt också tillsammans med en lokal
djurskötarutbildning.

Miljöpartiet gör en extra satsning på komvux och SFI för en stark återhämtning efter
Covid19.

RIKTADE SATSNINGAR I STÄLLET FÖR APPLÅDER TILL OMSORGEN OM
VÅRA ÄLDRE

Personalen i vården har varit hårt pressad under lång tid, inte bara under Covid19. Det
är dags att göra rejäla satsningar på deras arbetsmiljö. Miljöpartiet genomför ett försök
på 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för hemtjänstpersonal som ett första steg
på vägen mot en mer hållbar omsorg. Tidigare försök i andra kommuner visar att
sjuktalen går ner och att personalen blir mer effektiva och trivs bättre på sin
arbetsplats vilket också får en positiv effekt på vård- och omsorgstagarna. Vi skapar
också arbetstillfällen som ett led i återhämtningen efter Covid19.

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka. Antalet unika personal som utför hemtjänst
hos enskild hemtjänsttagare ska begränsas. Många brukare uttrycker brister inom detta
område då det ofta är många yrkesverksamma involverade i vården och omsorgen om
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den enskilde. En hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet för den enskilde.
Vård och omsorgstagare ska få större möjlighet att påverka inte bara hur och när
omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad som önskas hjälp med.

Miljöpartiet satsar på att klimatsäkra kommunens vårdboenden. Våra mest sköra äldre
på vårdboenden kan drabbas hårt av värmeböljor och extrem värme. Vår personal ska
heller inte behöva arbeta under sådana förhållanden. Platsgaranti för äldre ska införas,
när det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. Vi vill
erbjuda platsgaranti på äldreboende för de som fyllt 80 år. Miljöpartiet startar upp
daglig verksamhets efterlängtade café på Torget 4 i Kungsängen igen.

HÅLLBART BYGGANDE

Upplands-Bro kommun ska utveckla och möjliggöra olika boendeformer så att det
finns möjlighet att bo efter eget önskemål i livets olika skeenden. Det handlar om att
bygga med blandad upplåtelseform och särskilt värna hyresrätter. Vi behöver också
bygga kategoriboenden med särskild inriktning såsom trygghetsboenden,
mellanboenden och kollektivkoncept för att minska ofrivillig ensamhet och dess
negativa effekter på folkhälsan.

Miljöpartiet prioriterar att bygga kollektivtrafiknära, på redan hårdgjorda ytor, på
höjden och i trä. Vi vill också införa ett koldioxidtak för varje projekt som innefattar
hela byggkedjan. Miljöpartiet satsar på att anställa en stadsarkitekt för att trygga en
hållbar utveckling med ett helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur-, kultur-,
och historiska värden i fokus.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar inom områdena demografi,
värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor.
Den pågående pandemin påverkar på kort och lång sikt. Det finns stora ekonomiska
utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora
möjligheter. Möjligheterna handlar främst om människorna som arbetar inom
verksamheterna, ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar
för framtidens välfärd.

DEMOKRATI ÄR SOCIAL HÅLLBARHET
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Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett
hållbart samhälle. Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas
liv. Vi ska öka delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin.
Närdemokratin ska stärkas så att Upplands-Bro borna får bättre insyn i kommande
beslut och en större delaktighet, där kommuninvånarnas kunnighet och kreativitet
används i medskapandet av kommunens utveckling exempelvis genom utökade
medborgardialoger och uppsökande projekt med olika teman.

Nedan följer Miljöpartiets viktigaste prioriteringar i budget för 2022.
Ett grönt ledarskap för framtiden.

Sara Ridderstedt, Gruppledare i kommunfullmäktige (MP)
Klaus Dürhagen, Ersättare i kommunfullmäktige (MP)

2021-06-07

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
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1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens
nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens
resultatutjämningsreserv.

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

3. Kommunens skattesats är oförändrad.

4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast
nyinvesteringar får finansieras med lån.

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.

6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga
och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning,
bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.

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

Miljöpartiets prioriteringar:
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KOMMUNSTYRELSEN

Att integrera Agenda 2030 i all kommunal verksamhet.

Att öka Upplands-Bros kapacitet för klimatanpassning och förebyggande arbete för
ras, skred, erosion och översvämningar.

Att skärpa miljökrav, sociala villkor och djurskyddskrav i kommunens upphandlingar
samt inrätta en kontrollfunktion så att de efterlevs.

Att utreda platser för inrättande av fler Naturreservat, utveckla skötseln och utvidga
befintliga reservat samt stärk de gröna sambanden.

Att skärpa barnperspektivet i alla tjänsteskrivelser utifrån barnkonventionen som lag.

Att perspektivet kommande generationer tas med i samtliga kommunens
tjänsteskrivelser.

Att skydd av tätortsnära natur ska utredas för att säkra kommuninvånarnas tillgång till
närnatur.

Att införa rådgivning om miljöarbete och hållbarhet till företagare.

Att bygga kategoriboenden med särskilda inriktningar såsom trygghetsboenden och
mellanboenden och kollektivkonceptboenden.

Att anställa en stadsarkitekt för att trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över
vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.

Att införa ett koldioxidtak för varje nybyggnads-, tillbyggnads- eller
renoveringsprojekt som innefattar hela byggkedjan.

Att öka andelen tjänstefordon som drivs med förnybara drivmedel med plan för en
helt fossilfri fordonsflotta 2030.

Att avveckla trygghetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. Frågorna är av för stor
vikt och dignitet för att avgöras i slutna rum med endast några få förtroendevalda.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Att införa ett tak om max 12 barn per grupp i förskolan.

Att återinföra 30 timmars vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga och
arbetslösa.

Att behålla barnomsorg på obekväm tid, även kallad nattis i förskolan för de familjer
som behöver det.

Att under 2022 nå upp till 75 % ekologisk mat i kommunens verksamheter.

Att erbjuda samtliga elever i grundskolan frukost utan kostnad.

Att inrätta odlingsytor i förskolorna.

Att Öppna förskolan ska behållas i kommunal regi och utvecklas, den ska vara fortsatt
avgiftsfri.

Att förstärka stödet till de elever som halkat efter under Covid19.

Att anställa socialpedagoger i skolan med uppdrag att vara ett stöd till elever på både
individ- och gruppnivå.
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Att dubbla kuratorstätheten i våra skolor och inkludera ett mer förebyggande
elevhälsoarbete.

Att göra sommarkollot vid Hällkana avgiftsfritt och utöka antalet platser.

Att stärka Sex- och samlevnadsundervisningen i kommunens skolor. Regeringen har
tillfört medel för att det ska vara en del av lärarutbildningen från och med hösten
2021. Vi tror att mycket kan göras genom att skapa tillfällen för kollegial samverkan
och utbyte av goda erfarenheter men även fortbildning i frågor som rör
porrkonsumtion bland unga, samtyckeslagen, könsnormer samt pedagogiska metoder.

Att införa försök start med senarelagd morgonundervisning för högstadieelever.
Forskning visar att under puberteten ökar sömnbehovet hos människor till nio timmar
per natt, samtidigt som den biologiska insomningstiden förflyttas två till tre timmar
framåt. Det innebär att många ungdomar drabbas av kronisk sömnbrist när de ska
delta i undervisningen från klockan 08 i skolan.

GYMNASIE OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Att starta Vård och omsorgsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet i samordning
med vuxenutbildningen för Vård och omsorg.

Miljöpartiet förstärker komvux och SFI.

Att införa försök start med senarelagd morgonundervisning för gymnasieelever.
Forskning visar att under puberteten ökar sömnbehovet hos människor till nio timmar
per natt, samtidigt som den biologiska insomningstiden förflyttas två till tre timmar
framåt. Det innebär att många ungdomar drabbas av kronisk sömnbrist när de ska
delta i undervisningen från klockan 08 i skolan.

SOCIALNÄMNDEN

Att återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs
9 till och med år 2 på gymnasiet.

Att utreda starten av Upplands-Bropolarna enligt samma koncept som Bålstapolarna
och Värmdöpolarna. Syftet är att skapa och vidmakthålla relationer samt ha kontakt
med föräldrar och skolor. Polarna är alltid ute där ungdomarna är varje fredag och
lördag mellan  20:00-02:00, med undantag av semestrar. Under samma tid på helgerna
finns också en jourtelefon.
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Att implementera Juventas ungdomsjours material "Kärlek börjar aldrig med bråk" -
om våld i nära nära relationer för högstadieelever och gymnasieelever.

Att Kvinnojouren ska bedrivas med långsiktig finansiering.

Att utreda möjligheten att starta en kommunal tvätt i Arbetsmarknadsenhetens regi för
tvätt av arbetskläder inom äldreomsorgen och förskolan samt leverans av dessa via
elcyklar.

Att utreda möjligheten att starta ett kombinerat hundddagis och veterinärmottagning i
fastigheten Viktor Johnssons affär på stationsvägen i Bro som ett
arbetsmarknadsprojekt / KAA-projekt. Om möjligt tillsammans med en lokal
djurskötarutbildning. Många har skaffat hund under pandemin och behöver kunna resa
smidigt i kollektivtrafiken, fastigheten ligger bara ett par minuters promenad från
stationen i Bro.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Att behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbudet, korta kön, förbättra
arbetsmiljön och säkerställa bra anställningsvillkor.

Att avsätta resurser för bemannad Parklek och att aktivt driva frågan om en etablering
av en 4H-gård i kommunen.
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Projekt för ungas fritid, förstärkning till fritidsgårdarna och utökat aktivitetsutbud.

ÄLDRE OCH OMSORGSNÄMNDEN

Att genomföra försök med 6 timmars arbetsdag i hemtjänsten.

Att starta upp daglig verksamhets efterlängtade café på Torget 4 i Kungsängen igen.

Att klimatsäkra kommunens vårdboenden. Våra mest sköra äldre på våra vårdboenden
drabbas hårt av värmeböljor och extrem värme. Vår personal ska heller inte behöva
arbeta under sådana förhållanden.

Att införa platsgaranti på äldreboende för de som fyllt 80 år.

Att personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka.

TEKNISKA NÄMNDEN

Att kommunen tar fram en trädförsörjningsstrategi för att binda koldioxid, sänka
temperaturen och bidra till biologisk mångfald.

Att utrusta kommunens infartsparkeringar med laddstolpar för elfordon.
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Att förstärka och öka tillgängligheten av sorterbara papperskorgar ( glas, plast,
matavfall), med lämpliga placeringar i hela kommunen.

Att ta fram en plan för skydd och utvidgat skydd av kommunens vattentäkter utifrån
effekter av ett förändrat klimat ska tas fram.

UPPLANDS-BRO HUS OCH KOMMUNFASTIGHETER

Att Upplands-Bro hus ska upplåta ytterligare en lägenhet för Kvinnojouren Annas
verksamhet.

Att energieffektivisera kommunens fastigheter.

Att införa en ny hyresmodell som främjar minskat användande av el, minskat
hushållsavfall och lägre vattenanvändning.

Att anta en träbyggnadsstrategi för de bostäder och verksamhetslokaler vi bygger i
egen regi.

Att installera solceller på kommunala tak där så är lämpligt.

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN

Miljöpartiet avsätter resurser för en mer proaktiv tillsyn i kommunens miljöarbete.
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Nämndernas ramar,
sammanställning
för 2021

Budgetram
2021 Volym Nya Satsning

Generell
kompensation

1,5%
Effektiv
isering

Kapitalkostnad
er

Budgetför
ändring Budgetram 2022

Revision 1 200 30 30 1 230

Kommunstyrelsen 147 100 1 000 2 207 -3 600 1 000 607 147 707

Bygg- och
miljönämnden 5 750 250 86 336 6 086

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden 166 900 3 900 1 300 2 504 -2 000 5 704 172 604

Kultur- och
fritidsnämnden 92 650 2 800 1 390 -1 400 600 3 390 96 040

Socialnämnden 260 800 2 000 3 912 -2 400 3 512 264 312

Ekonomiskt bistånd 30 000 450 -5 600 -5 150 24 850

Tekniska nämnden 64 500 1 900 1 000 968 4 700 8 568 73 068

Utbildningsnämnden 739 900 31 800 20 000 64 800 11 099 -2 900 124 799 864 699

Äldre- och
omsorgsnämnden 220 700 12 400 21 600 13 400 3 311 -3 400 47 311 268 011

SUMMA 1 729 500 50 000 41 600 86 580 25 925 -21 300 6 300 189 105 1 918 605

14


	Kommunstyrelsens förslag till budget- M, L, KD och C.pdf
	Socialdemokraternas Budget 2022 med planering för 2023-2024
	Korrigerad budget 2022 - Sverigedemokraterna
	Förslag till budget 2022 - Vänsterpartiet
	Förslag till Budget 2022 - Miljöpartiet



