
Handlingar till 

Socialnämndens sammanträde

den 17 november 2022 



Dagordning

Beslutsärenden
1 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och 

godkännande av Järfälla som ny medlem

2 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal två 2022

3 Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun

4 Socialnämndens plan för uppföljning av verksamhet i kommunal och extern regi

Rapporter
 Arbetslöshetsstatistik 2022 September



61 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem - SN 22/0285-2 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem : Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem

2022 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2022-10-20 SN 22/0285  

Socialnämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för Samordningsförbundet 
Samsund och godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden godkänner Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet Samsund. 

3. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Järfälla som ny medlem i Samordningsförbundet Samsund 

Sammanfattning 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 

förbundet när Järfälla kommun ansökt om medlemskap. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 

godkänt den nya förbundsordningen. 

Från och med den 1 januari 2023 omfattar förbundet kommunerna Järfälla, 

Upplands-Bro och Sundbybergs stad under förutsättning att samtliga 

förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning före 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

 Förbundsordning för samordningsförbundet Samsund den 22 april 2022 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
   SN 22/0285 

 
 

Ärendet 
Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Samsund. 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbund är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. Förbunden liknar kommunalförbund till formen, 

men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter 

från de tre parterna – kommuner, regioner och staten. Det ska även finnas en 

förbundsordning. 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad bildades den 21 augusti 2018. Enligt 

den nuvarande förbundsordningen är samordningsförbundets syfte att inom det 

geografiska området för Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun, svara 

för en finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Stockholm samt Sundbybergs stad. 

Järfälla kommuns ansökan om medlemskap 
Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Samsund. Förbundsstyrelsen för 

samordningsförbundet tillstyrkte Järfälla kommuns ansökan vid sammanträde 
den 22 april 2022. 

Det är lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som 

är den lagstiftning som reglerar vad som gäller för samordningsförbund 

gällande parter, finansiering, beslut om förbundsordning med mera. 

Enligt 8 § (2003:1210) ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas av 

förbundets medlemmar. Förbundsordningen kan liknas vid förbundets stadgar. 

Vid en utökning av medlemmarna behöver förbundsordningen ändras och 

förbundsmedlemmarna behöver därmed fastställa den ändrade 

förbundsordningen. 

Ett förslag till ny förbundsordning har såldes tagits fram utifrån Järfälla 

kommuns ansökan om medlemskap (se bilaga 1). I den nya förbundsordningen 

föreslås att förbundet framöver ska omfatta kommunerna Sundbybergs stad, 

Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun samt Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Region Stockholm. 

Samordningsförbundets finansiering 

Enligt 5 § första stycket lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser ska staten bidra med hälften av medlen till den 

finansiella samordningen, regionen med en fjärdedel samt den eller de 
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kommuner som deltar en fjärdedel. Den andel som dessa kommuner 

sammanlagt sak bidra med fördelas mellan dem på ett sätt som de kommer 

överens om. 

I Samordningsförbundets förordning § 11 regleras parternas andelar i tillgångar 

och skulder sam fördelning av kostnader. Fördelningen mellan kommunerna är 

att Upplands-Bro bidrar med 18%, Sundbybergs stad bidrag med 32% och 

Järfälla bidrar med 50 % av kommunernas sammanlagda andel. 

Samordningsförbundets förslag till budget 2023: 

 1 562 500 kr från kommunerna Sundbyberg, Upplands-Bro och Järfälla 

(fördelning enligt förbundsordning Upplands-Bro 18%, Sundbyberg 

32%, och Järfälla 50% 

 1 562 500 kr från Region Stockholm 

 3 125 000 kr från staten (dvs Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan) 

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret ser positivt på att Järfälla kommun blir medlem i 

Samordningsförbundet. Sundbyberg och Upplands-Bro tillhör samma 

geografiska område som Järfälla, nordvästra Stockholmsområdet, vilket bidrar 

till att Järfälla är en naturlig samverkanspart inom ramen för 

samordningsförbundet. 

Barnperspektiv 

Barn och ungas livssituation är starkt beroende av de nära vuxnas tillvaro. 

Egen försörjning med ökad självständighet hos vårdnadshavare och andra 

vuxna runt barnet utgör goda förebilder för barn. 

 
Socialkontoret 

 

 

 

 

Socialchef Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Bilaga 1 Ansökan om medlemskap 

2. Bilaga 2 Utdrag ur protokoll 

3. Bilaga 3 Förbundsordning Samsund 

4. Bilaga 4 Hemställan inför beslut kommun 220620 Upplands-Bro 
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Beslut sänds till 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenhet (AFI) 

 Förbundschef Samsund,  

 Kommunfullmäktige (KF) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige 2022-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53
Ansökan om medlemskap i samordningsförbund 
Dnr Kst 2022/140

Beslut
1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
samordningsförbundet Samsund.

Ärendet i korthet
Socialnämnden har beslutat att hemställa till kommunstyrelsen och kommunfull-mäktige om att 
besluta ge socialnämnden i uppdrag att ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Samsund. För 
att kunna ingå i ett samordningsförbund krävs ett inledande beslut från kommunfullmäktige. 
Samordningsförbundets uppgift är att verka för att enskilda ska få det stöd och den rehabilitering som 
är nödvändig för att kunna försörja sig själva. Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att ett 
medlemskap i Samsund skulle leda till att kommunen i högre utsträckning skulle kunna erbjuda 
effektivare arbetsmarknadsinsatser med god kvalitet. Kommun- styrelseförvaltningens förslag är att 
socialnämnden ges i uppdrag att ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Samsund.

Handlingar
1. Beslut kommunstyrelsen 2022-03-21, § 50 Ansökan om medlemskap i 

samordningsförbund
2. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11
3. Beslut kompetensnämnden 2022-03-08, § 17 Ansökan om medlemskap i 

samordningsförbund (inkl. bilagor)
4. Beslut socialnämnden 2022-03-10, § 26 Ansökan om medlemskap i 

samordningsförbund - hemställan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (inkl. 
bilagor)

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till 
Kompetensnämnden
Socialnämnden

30(41)
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  Sammanträdesprotokoll 
  2022-04-22 
 

 
 

 

Utdrag ur protokoll fört vid Samordningsförbundet Samsunds styrelsemöte den 22 april 

2022. 

Sammanträdesdatum: 2022-04-22 

Datum för anslagets uppsättande: 2022-05-05 

 

Justerat 

, Arbetsförmedlingen 
, Försäkringskassan 

 

 

 

§ 3 Ansökan om medlemskap från Järfälla 

 

Samordningsförbundet Samsund har tagit emot ansökan från Järfälla kommun som 
söker medlemskap.  

 

Styrelsen beslutar att 

ge förbundschefen i uppdrag att utarbeta en förbundsordning tillsammans med 
en arbetsgrupp. 

 

 

Vid protokollet 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 
Samordningsförbundet Samsund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Järfälla, Upplands-Bro 
och Sundbybergs stad. 
 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Samsund. 
 

2 § Förbundets säte 

Förbundets säte är Sundbybergs stad. 
 

3 § Förbundets medlemmar 

Samordningsförbundet har fyra (4) parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Stockholm samt kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs 
stad. 

De fyra parterna består av sex (6) medlemmar: Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Järfälla, Upplands-Bro 
och Sundbybergs stad. 
 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom de geografiska områdena för kommunerna 
Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad, svara för en finansiell samordning 
avseende insatser för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Stockholm samt kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad. 

Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer uppnår eller 
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med finansiell samordning 
inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av 
gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie 
verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar 
över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de 
ordinarie samverkansstrukturerna. Detta kan ske exempelvis genom att förbundet 
finansierar individinsatser samt strukturella insatser för kunskapshöjning, 
omvärldsbevakning och utveckling av samarbeten och samverkansarenor. 
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5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sex (6) 
ledamöter och sex (6) ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. 
Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. 

Ledamöter och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordnings-
förbundets bildande till och med den 31 december 2018 och väljs därefter vart 
fjärde år efter att val av fullmäktige i region och kommuner i landet har ägt rum. 
Tillkommande kommun inträder i pågående mandatperiod. 

Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) vice ordförande, för den tid 
som styrelsen bestämmer. 

Valbar till Samordningsförbundets styrelse är  
  - ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige  
  - anställd vid Försäkringskassan  
  - anställd vid Arbetsförmedlingen 
 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Förbundet har till uppgift att: 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via  
    parternas gemensamma uppföljningssystem för samordningsförbund  
7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att 
tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om budget och verksamhetsplan 
samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med fem sjättedelar (5/6). 
 

7 § Personal 

Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman, förbundschef, som leder arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen, kan i samråd med 
styrelsen, anställa personal för olika arbetsuppgifter, till exempel för egen 
administration samt projektledning.  
 

8 § Initiativrätt 

En medlem i förbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i 
förbundsstyrelsen. Revisorerna får väcka ärenden till styrelsen som rör 
granskningen av verksamheten i förbundet. 
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9 § Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller 
organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. Medlemssamråd ska ske årligen. 
 

10 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
förbundets officiella hemsida. 
 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen (1/2), Region Stockholm med 
en fjärdedel (1/4) och kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad 
med en fjärdedel (1/4). Fördelningen av den kommunala delen ska vara sådan att 
den avspeglar relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 
november året innan budget fastställs. 
 

12 § Styrning och insyn 

Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för 
medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år. 

Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för verksamheten.  
 

13 § Budget 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen 
upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa 
verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.  
 

14 § Revisorer och revision 

Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens 
förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. 
Godkännande av årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Förbundet ska ha tre (3) revisorer. 

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en 
gemensam revisor. Regionen utser en egen revisor och kommunerna Järfälla, 
Upplands-Bro och Sundbybergs stad utser en gemensam revisor. Revisor för 
kommunerna utses av säteskommunen Sundbybergs stad. 
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Revisorer utses enligt bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Revisorer väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets 
bildande till och med den 31 mars 2019 och därefter för fyra år räknat från och 
med den 1 april året efter att val av fullmäktige i regionen och kommuner i landet 
har ägt rum. Mandatperioden för den av Försäkringskassan utsedda revisorn 
hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. 
 

15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det 
efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning 
endast ske om det beslutas enligt 16 §. 
 

16 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 
eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av 
ett samråd mellan medlemmarna. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 
Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna 
förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av 
egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 
 

17 § Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i 
Sverige. 
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18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 
ersättare samt revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. 

Ordförande och vice ordförande erhåller årsarvode, vilket ersätter det löpande 
mötesarvodet. Årsarvodet följer prisbasbeloppet och justeras årligen: 

Ordförande 0,45 x prisbasbeloppet 

Vice ordförande 0,30 x prisbasbeloppet 

Ersättning till övriga styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och 
regionens revisorer vid deltagande i styrelsemöten eller revisonsmöten ska följa 
Region Stockholms reglemente. Arvodet är beroende av tidsåtgången och 
närvarotid.  

Arvode och ersättning för ev andra kostnader kopplat till deltagande i kurser och 
konferenser för styrelseledamöter och ersättare ska beslutas av förbundsstyrelsen 
innan deltagande. Arvode samt ev ersättning för traktamente och resor regleras 
utifrån Region Stockholms reglemente och utifrån tidsåtgång och närvarotid. 

För den av Försäkringskassan utsedda revisorn utbetalas ersättning av 
samordningsförbundet i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 
26 § i lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 

19 § Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Sundbybergs stad ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 

20 § Förbundets bildande 

Förbundet anses bildat den 21 augusti 2018 under namnet Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad. Från den 1 januari 2022 omfattar förbundet kommunerna 
Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun under namnet 
Samordningsförbundet Samsund. Från och med den 1 januari 2023 omfattar 
förbundet kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad under 
förutsättning att samtliga förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning 
före 1 januari 2023. 
 

Revidering av förbundsordning har godkänts av:  
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  2022-06-20 
 

 
 

 

Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för Samordningsförbundet 
Samsund och godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Samsund gör härmed en hemställan till 
Upplands-Bro kommun om att anta den nya förbundsordningen och därmed godkänna 
Järfälla kommun som ny medlem i samordningsförbundet. 

Reglering  

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser reglerar vad som 
gäller för samordningsförbund avseende parter, finansiering, beslut om förbundsordning 
med mera. Enligt 8 § (2003:1210) ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas 
av förbundets medlemmar. Vid en utökning av medlemmarna behöver 
förbundsordningen ändras och förbundsmedlemmarna behöver därmed fastställa 
densamma. 

Ansökan och beslut 

Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Samsund.  

Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet tillstyrkte Järfälla kommuns ansökan vid 
sammanträde den 22 april 2022. Järfälla tillhör samma geografiska region som 
Sundbyberg och Upplands-Bro, nordvästra Stockholmsområdet, vilket gör kommunen 
till en naturlig samverkanspart inom ramen för samordningsförbundet.  

Förslaget i den nya förbundsordningen är att förbundet framöver ska omfatta 
kommunerna Järfälla, Upplands-Bro samt Sundbybergs stad. Förbundet anses utvidgat 
vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har godkänt denna förbundsordning. 

Övrigt 

Enligt 5 § första stycket (lag 2003:1210) ska den eller de kommuner som deltar bidra 
med en fjärdedel av förbundets finansiering. Enligt andra stycket gäller att om flera 
kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa 
tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra 
med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om. 

 

 

Sundbyberg 2022-06-20 

På uppdrag av förbundsstyrelsen 

 

 

 

Förbundschef 

Samordningsförbundet Samsund 
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Bilagor 
1. Beslut kommunfullmäktige i Järfälla den 4 april 2022 §53, om att ansöka om 

medlemskap i Samordningsförbundet Samsund 

2. Beslut Samordningsförbundets styrelse, 22 april 2022, om att tillstyrka Järfälla 

kommuns ansökan om medlemskap i förbundet 

3. Förslag till ny förbundsordning 

 



2022  

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

2022-10-19 SN 22/0301  

Socialnämnden 

 
 

 

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

 
 

 U
BK

10
05

, v
2.

0,
 2

01
4-

11
-0

3 
   

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal två 
2022 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut för kvartal två år 2022 till kommunens revisorer.  

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut för kvartal två år 2022 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller 
även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Samtliga ej 
verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när beslutet har 
verkställts.  

Under kvartal två år 2022 fanns det nio gynnande beslut som ej verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum inom LSS och inga gynnande beslut som 
ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum inom SoL. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse 30 september 2022 

• Bilaga – rapportering av ej verkställda beslut avseende kvartal två år 
2022 Socialnämnden 

Ärendet 
Kommunen har en skyldighet att till IVO rapportera in gynnande beslut som 
inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen har även en 
skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Samtliga ej verkställda 
beslut som har rapporterats till IVO ska alltid återrapporteras när beslut har 
verkställts. 
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En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 
berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Lägsta belopp för en 
sanktionsavgift är tio tusen kronor och det högsta är en miljon kronor.  

Nuläge vid rapporteringstillfället 

Insatser enligt LSS Verkställda eller avslutade beslut som tidigare 
rapporterats ej verkställda (LSS)  
Vid rapporteringstillfället i september 2022 fanns det inga beslut inom denna 
kategori. 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (LSS)  
Kommunen hade nio gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum (LSS). Två beslut avser bostad med särskild service vuxna 
LSS. Tre beslut har avbruten verkställighet; den första på grund av att 
individen vill ha en specifik verksamhet som saknar plats, den andra på grund 
av att individen inte hann påbörja insatsen inom utsatt tid innan en 
semesterresa utan påbörjade insatsen vid senare tillfälle och den tredje på 
grund av att individen ville avvakta och återkomma när hen är redo att delta i 
insatsen. 

Resterande gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader avser 
daglig verksamhet LSS. Varför besluten ej har verkställts beror till exempel på 
att brukaren tackat nej till två alternativ och väntar på att få fler förslag, att 
brukarens hälsotillstånd varit ett hinder eller att brukaren behöver en lång 
introduktionstid. 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (SoL)  
Vid rapporteringstillfället i september 2022 fanns det inga beslut inom denna 
kategori. 

Barnperspektiv 
Rapportering utav ej verkställda beslut och avbrott till IVO samt till 
kommunens revisorer bidrar till att socialtjänsten Upplands-Bro kommun är 
rättssäker. Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom 
nämndens verksamhetsområde. 
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Socialkontoret 
 

 

 

 

  

Socialchef  Avdelningschef social och 
arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 
1. Bilaga – rapportering av ej verkställda beslut avseende kvartal två år 2022 

Socialnämnden 

Beslut sänds till 
• Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom) 
• Kommunens revisorer 
• Ansvarig revisor EY 
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Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 19 oktober 2022 

 Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

 Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 
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Ärendet 

I Upplands-Bro kommun har Kommunstyrelsen ansvaret för det övergripande 

strategiska miljö- och klimatarbetet. Det innebär att Kommunstyrelsen leder, 

ger stöd och samordnar arbetet. Kommunstyrelsen beslutade på sitt 

sammanträde den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030 för Upplands-

Bro kommun.  

Konsulter från U &ME har under våren 2022 arbetat fram ett förslag på en 

miljö- och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har 

förslag på Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på 

remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 

Remissyttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 

2022.  

Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

U& WE har tagit fram ett förslag på miljö- och klimatstrategi som är ett 

aktiverande styrdokument utifrån kommunens styrmodell. Strategin tydliggör 

inriktningen för kommunens övergripande miljö- och klimatarbete för åren 

2023 till 2030.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Miljö- och klimatstrategin ska integreras i kommunens överordnade system för 

ledning och uppföljning av all verksamhet och ekonomi.  Varje nämnd och 

företagsstyrelse i kommunen ansvarar för sitt miljö- och klimatarbete. 

Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen i strategin till 

delmål och aktiviteter, som är anpassade till respektive ansvarsområde, för att 

sedan arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner och affärsplaner. Det är upp till 

varje nämnd och styrelse att avgöra och besluta om de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna. 

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas 

inte nyckeltal och indikatorer i miljö- och klimatstrategin för 2023–2030 utan 

fastställs i samband med budget och verksamhetsplanering.  

Tre strategiska och prioriterade områden  

Upplands-Bro har i förslag till miljö- och klimatstrategin tre prioriterade, 

strategiska områden att arbeta med för att bidra till att uppfylla de nationella 

miljömålen och de globala målen. 

De tre prioriteringarna ska vägleda allt arbete på miljöområdet. Prioriteringarna 

beskriver vad kommunkoncernen ska verka för på en övergripande nivå samt 
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ska vara en utgångspunkt i samverkan med medborgare och näringslivet. 

Prioriteringarna baserar sig på bland annat på vad kommunen kan påverka 

utifrån sin roll och rådighet.  

De tre prioriterade områdena är att: 

 Minska klimatpåverkan 

 Stärka den biologiska mångfalden 

 Främja en cirkulär ekonomi 

För att uppnå miljömålen arbetar Upplands-Bro kommun med: 

 Miljö- och klimatkrav i upphandlingar 

 Hållbar samhällsplanering 

 Delaktighet, information och utbildning 

 Göra det lätt att göra miljösmarta val för medborgare och näringsliv 

 Samverkan med andra aktörer som näringslivet, grannkommuner, 

 regionen och akademi 

Strategierna delas in i långsiktiga mål och kompletteras med delmål. 

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har ansvaret att formulera aktiviteter 

och besluta om åtgärder. Kommunen följer upp måluppfyllelsen med hjälp av 

flertalet indikatorer. 

Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun går att läsa i bilaga 1.  

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö -och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer. 

 

Socialkontoret 
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Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 19 oktober 2022 

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

3. Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

4. Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 
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Socialkontoret
Datum

2022-10-19

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Social kon torets yttran d e p å mil j ö- och
kl imatstrateg i för Up p l an d s-Bro kommu n
Konsulter från U&ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en miljö-
och klimats tra te gi för Upplands-Bro kommun. Strategin tydliggör inrikt ninge n
för kommune ns övergripande miljö- och klimatarbe te för åren 2023 till 2030.

Enligt Kommunst yre ls e ns beslut den 1 juni 2022 har förslag på miljö- och
klimats trat e gi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss till samtliga
nämnder och helägda kommuna la bolag. Remissyttr a ndet ska vara
Kommunst yr e lse n tillha nda under november månad 2022.

Socialnämndens verksamhetsområde
Socialnä mnde n ansvarar för omsorg om personer med funktio ns ned sät t ning
samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras inom
lagstift ni nge n. Inom Socialnämnd e n handläggs ärenden enligt Socialtjänst la ge n
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM)
och Lagen om stöd och service till vissa funktio ns hind rade (LSS). Nämnden
ansvarar för verksamheter så som grupp- och serviceboenden, daglig
verksamhet och personlig assistans. Socialnämnde n ansvarar även för
ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksprob le m,
arbetsmarknads insa tser, boendestöd, träffloka l för personer med psykiska
funktio ns hi nder samt kommune ns mottagande av nyanlända.

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar
Socialnä mnde n för hälso- och sjukvårdsinsats er till och med sjuksköterskenivå.

Socialkontorets synpunkter

Hållbar utveckling och styrning

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimats tra te gi för
Upplands-Bro kommun. Kontorets förhoppning är att strategin ska styra och
samordna kommune ns verksamhete r samt den geografiska kommune ns
utveckling i en hållbar riktning.

Socialnä mnde ns verksamheter arbetar redan idag med hållbar utveckling och
Agenda 2030, vilket innebär att verksamheter na arbetar med social, ekonomisk
samt miljö mäss ig hållbarhe t. Fokus i dagsläget ligger framför allt på social
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hållbarhet, vilket i Upplands-Bro kommun innebär att skapa lika 
förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv för alla kommuninvånare samt 
ekonomisk hållbarhet som handlar om att hushålla med resurser. Miljö- och 
klimatstrategin kan bidra till att öka den miljömässiga hållbarheten inom 
verksamheterna.  

Framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de 
övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. 
Socialkontoret anser att det är av vikt att miljö- och klimatstrategin är flexibel 
om kommunen byter vision, övergripande mål eller styrmodell, då strategin 
sträcker sig över en sjuårsperiod och kräver kanske investeringar för att nå 
uppsatta mål eller indikatorer.  

Socialkontoret anser vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och 
klimatstrategin, ska ge nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska 
bedrivas gällande fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter samt 
hur de ska följas upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.  

Disposition och begreppsanvändning 
Socialkontoret är av åsikten att kommunens miljö- och klimatstrategi ska vara 
enkel att läsa, förstå och arbeta efter. Det ska vara ”lätt att göra rätt”. Strategin 
ska uppmuntra hela ledet ifrån politiker till medarbetare att bidra till Upplands-
Bro kommuns miljöarbete.  

Socialkontoret tycker att framtaget förslag på miljö-och klimatstrategi upplevs 
som rörig och svår att läsa i sin disposition. Bilaga 3 - förslag på indikatorer 
och nyckeltal samt Bilaga 4 - Förslag på delmål och åtgärder bör byta plats 
med Bilaga 1 – innebörden av begrepp och Bilaga 2 - internationella, 
nationella och regionala mål, i ett led att öka läsförståelsen.  

Källförteckningen bör ses över då källor skrivs på olika sätt och 
källhänsvisning bör även ske i en större utsträckning, speciellt i bilaga 1 och 
bilaga 2, då dessa bilagor består utav mycket fakta.  

Antalet begrepp inom respektive strategiskt område bör ses över för att följa 
kommunens styrmodell och för att förtydliga den röda tråden.  
Inom det strategiska området klimat används till exempel termerna/begreppen: 

 Strategiskt område 

 Långsiktiga mål 

 Det långsiktiga målet kompletteras med delmål 

 Det långsiktiga målet kompletteras med följande mål 

 Åtgärder 

 Aktiviteter  

 Indikatorer 
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Upplands-Bro kommun Datum   3 (3)  
2022-10-19   

 
 

 Nyckeltal 

Socialkontoret anser att miljö- och klimatstrategin ska förenklas och eventuellt 
bör någon term/begrepp tas bort. Miljö- och klimatstrategin bör använda 
samma begrepp som Upplands-Bro kommuns styrmodell. Begreppet delmål 
borde till exempel bytas ut till nämndmål.  

Miljökompetens vid upphandling 
Socialkontoret efterfrågar en kommunövergripande mall eller standard för 
vilka miljökrav som Upplands-Bro kommun ska ställa i sina upphandlingar. 
Det ska som sagt vara lätt att göra rätt när det kommer till miljöarbete inom 
Upplands-Bro kommun. De tjänstepersoner inom socialkontoret som tar fram 
underlag till upphandlingar sitter på kunskap inom sitt område men saknar ofta 
kunskap inom miljöområdet varav en mall skulle bidra till stora miljövinster.  

Fordon inom socialnämndens verksamheter samt hälso- och 
sjukvård 
Det är slutligen av vikt att miljö- och klimatstrategin inte sätter SKA-krav på 
att samtliga fordon i Upplands-Bro kommun ska drivas på till exempel el utan 
att det finnas en flexibilitet på de fordon som används inom till exempel 
personlig assistans och hälso- och sjukvården.  

Vid krisberedskap. krishantering eller extraordinära händelser ansvarar 
socialnämndens för att social omsorg samt hälso- och sjukvård uppfyller 
samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie verksamhet. 
Detta innebär att vid till exempel ett längre strömavbrott eller vid stora 
mängder utav snö så behöver personalen inom personlig assistans och hälso- 
och sjukvård ta sig till klienter.  

I dessa situationer kan inte personal vara beroende utav bilar som tankar enbart 
på el eller bilar som inte kan köra i en svår terräng, utan behovet finns då att 
använda bilar som går på någon form av bensin eller diesel. Elbilar eller el 
cyklar kan dock användas utav personal vid normalläge.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 73 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

 

§ 88 Miljö- och klimatstrategi för Upplands 
             Bro kommun 
 Dnr KS 21/0664 

Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin 

remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2022-05-02 KS 21/0664  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin 

remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter 
från U&WE.  

Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som 
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska 
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den 

geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-05-02 KS 21/0664 

 
 

Kommunledningskontoret  

 

 

Kommundirektör  

 Ekonomichef 

 

 

Bilagor 

1. Miljö- och klimatstrategi 2023–2030 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Upplands-Bros miljö- och klimats tra te gi är ett aktiverande styrdokume nt
utifrå n kommune ns styrmodell och tydliggör inrikt ninge n för kommune ns
övergripande miljö- och klimatarbe te år 2023-2030. Miljö- och klimatstr ate gi n
utgår från den vision och de övergripand e mål som finns formulerad e för
Upplands-Bro kommun.

Miljö- och klimats trat e gin ska användas för att styra och samordna kommune ns
verksamheter och den geografiska kommune ns utveckling i en hållbar riktning.

Miljö- och klimats trat e gin antogs xxxx. Inriktninge n är att en
aktualite tsprö vni ng bör ske varje mandatperiod.

1.2 Ansvar, genomförande och uppföljning
I Upplands-Bro är kommunst yr e lse n ansvarig för det övergripande strategiska
miljö- och klimata rbete t. Det innebär att kommunst yre lse n leder, ger stöd och
samordnar arbetet och därmed ansvarar för framtaga nde t av miljö- och
klimats trat e gin. På tjänstemanna ni vå leds arbetet med miljö- och
klimats trat e gin av kommunled ningsko ntore t.

Hela Upplands-Bros kommunor ga nisa t io n har ett gemensamt ansvar för att de
mål som fastläggs i miljö- och klimats tra te gin blir verklighet. Varje nämnd och
företagsstyre lse i kommune n ska ansvara för sitt miljö- och klimatarbe te.
Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripa nde målen till delmål och
aktivitet er, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa
i sina verksamhetsp la ner och affärspla ne r.

Miljö- och klimats trat e gin fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska
genomföra s inom verksamhete r na eller kostnadsberäknar dessa. Nämnd eller
bolagsstyre lse har ansvar för att i sin verksamhetspla n eller affärspla n
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formulera aktivite ter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstr ate gi ns mål
och själva avgöra och besluta om de mest kostnadseffek t iva åtgärderna.

Det finns en rad styrdokument som utöver miljö- och klimatstr ate gi n också
beskriver viktiga delar av miljöarbe tet. Dessa styrdokument har ofta en annan
utgångsp unkt, ett smalare fokus och svarar på behovet av att beskriva ett
område mer utförligt. Vissa styrdokume nt är det lagkrav på att kommune n har.
Eftersom miljö- och klimats trate gin är tvärsektorie ll berör den många olika
styrdokume nt.

Exempel på handlingsp la ner och policies som berörs är avfallsp la ne n,
resepolicyn, VA-planen, dagvattenp la ne n, översiktspla ne n, landsbygdsp la n och
fördjupade översiktsp la ner.

• Avfallsp la n innehå lle r mål för insamling och återvinni ng av kommuna lt
avfall, vilket är viktiga för målet om att bidra till cirkulär ekonomi.

• VA-planen innehå ller en heltäckande långsikt i g planering för vatten-
och avloppsförsör j ninge n i kommune n, vilket är viktigt för målet om att
bidra till cirkulär ekonomi.

• Resepolicyn styr tjänsteresor vilket bidrar till klimat må le n.

• Grönplane n, översiktspla ne n och fördjupade översiktspla ner innehå ller
principer för grönstrukt ur, vilket är viktigt för att bidra till biologisk
mångfa ld.

Miljö- och klimats trat e gin ska integrera s i kommune ns överordnade system för
ledning och uppföljni ng av all verksamhet och ekonomi. Integrering i
ledningss yste m innebär att genomföra nde t och uppföljninge n av miljö- och
klimats trat e gins mål sker i respektive nämnd- och styrelses verksamhetsp la ner
och affärspla ne r.

Målen följs upp kvalitat i vt och med indikatorer där så är lämpligt. Indikatorer
och nyckelta l tillsa mma ns med annan uppföljni ng som mäter kommune ns
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arbete men även utvecklinge n inom det geografiska området ska ge en bild av
om kommune n styr mot uppsatta mål.

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas
inte nyckelta l och indikatorer i miljö- och klimatst rate gi n för 2023-2030 utan
fastställs i samband med budget och verksamhetsp la ne r ing. Förslag till
indikatorer finns i Bilaga 3. Indikatorer na ska utvärderas kontinuer l igt och
kompletteras och revideras i budgetprocessen om de inte bedöms vara fullgoda
och ändamålse nli ga för uppfölj ninge n.



63 Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - SN 22/0269-3 Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 4 -Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030

Miljö- och klimatstrategi

Sid 6 av 48

2 Prioriterade, strategiska
områden

Upplands-Bro har tre prioriterade, strategiska områden att arbeta med för att
bidra till att uppfylla de natione lla miljö må le n och de globala målen.

De tre prioriteringar na ska vägleda allt arbete på miljöo mråd et. Prioriter ingar na
beskriver vad kommunko ncer ne n ska verka för på en övergripande nivå. De
ska också vara en utgångsp unk t i samverkan med medborgare och närings li vet.

Prioriter ingar na baserar sig på en analys av vilka de stora miljöprob le me n r,
hur Upplands-Bro påverkar dem och vad som är viktigt att kommunen
prioriterar utifrå n sin roll och rådighet. Prioriter ingar na baseras även på var
utmaningar na är som störst i förhålla nde till de natione lla miljö må le n och
Agenda 2030.

De tre prioriterade områdena är att:

Minska klimatpå verk a n

Stärka den biologiska mångfa lden

Främja en cirkulär ekonomi

För att uppnå miljö må le n arbetar Upplands-Bro kommun med:

Miljö- och klimatkra v i upphandlingar

Hållbar samhällsp la ner ing

Delaktighe t, informa t io n och utbild ning

Göra det lätt att göra miljös mar ta val för medborgare och närings li v

Samverkan med andra aktörer som närings l ive t, grannkommune r,
regionen och akademi.
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Figur 1. De priori terade områdena bidrar ti l l att uppfylla de nationella och globala målen.
Flera av de åtgärder som k an vidtas har en positiv inverk an på flera priori terade områden och
på flera av mi ljömålen.
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2.1 Klimat

Målen för klimat delas upp i det som avser kommune ns geografiska område
(inklude rar invånare och närings l ive t) och det som rör kommune n som
organisat io n (inklus ive kommuna la bolag).

De t långs iktiga måle t för de t ge ografis ka område t Upplands-Bro är
s amma s om för läne t och i RUFS 2045.

Senast år 2045 ska Upplands-Bro nå netto-noll utsläpp1 av
växthus gase r, för att därefter nå negativa utsläpp.

Det långsik t iga målet kompletteras med följande delmål för kommune n som
geografiskt området (motsvarand e som för länet, i RUFS 2050 och
energipolit iska ramverket):

senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthus gase r vara mindre än
1,5 ton per invånare och år och utsläppen av växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v ska halveras,

senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70
procent, jämfört med år 2010,

senast år 2030 ska den genomsnitt l iga energianvä nd ni nge n per invånar e
ha minskat med 30 procent jämför med 20142

senast år 2040 ska all elproduktio n i kommune n vara från förnybara
källor.

De t långs iktiga måle t komple tte ras me d följande mål för
kommunorga nis atio ne n inklus ive kommunägda bolag:

kommunor ga nisa t io ne n strävar efter att bli klimat ne ut ra l till år 2030,

1 Se Bilaga 1 för innebörd av begreppet
2 2014 hade Upplands-Bro 16 MW h/invånare. 30 procents mins kning till år 2030 mots varar
mins kningen i RUFS.
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kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n ska ha minskat med 50
procent år 2030, jämfört med år 2020.

Målen kompletterar varandra, för mer detaljerad förklaring av begreppen se
Bilaga 1.

Exempel på områden med relevanta åtgärder för att uppnå målen kan
exempelvis vara:

fortsatt energie ffek t iviser i ng så att användninge n av energi minskar,

den energi som används är från förnybara källor,

invester inga r i solceller,

utbyggnade n av förnybar energi,

utfasning av fossila bränslen i fjärrvär me n,

elkapaciteten i nätet – utbyggnad och effektivise r ingar / nya lösninga r för
att klara efterfråga n,

byte till bilar som går på förnybara bränslen (t.ex. biogas, HVO100,
RME) och/eller el,

förnybart bränsle tankas i de bilar som redan kan köras på förnybara
bränslen,

plast fasas ut som förpacknings mater ia l och som råvara i produkter som
köps in,

plast från fossila källor byts ut till plast från förnybara källor för den
plast man inte kan reducera,

inköp och användning av produkter med hög klimatpå ve rka n minskar
(t.ex. betong, cement, nötkött),
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upphandling med krav på livs mede l med låg klimatpå verka n och högt
bidrag till andra miljöaspek ter (t.ex. närproducerat, ekologiskt,
växtbaserat),

upphandling med krav på produkter för nybyggna t io n som har ett lägre
klimata vt r yck och skapar nya kolsänkor (t.ex. trästomme),

kollektivt ra fik, parkerings- och cykelåtgärder,

utbyggnad av laddinfra str uk t ur för laddning av elfordon,

förtätning i kollektivtra f ik nä ra lägen,

inspirat io n och utbildning av medarbetare,

kampanjer och informa t io ns mat er ia l, rådgivning och dialog med
invånare och närings l ivnä r ings l iv t ex genom energi- och
klimatråd gi vninge n, i närings li vsd ia lo ge r och i tills yne n, och

samarbeta med närings livet om kolsänkor i kommune n (t.ex. i form av
skogar eller återvätning av utdikade marker) samt nya kolsänkor som
kan skapas (t.ex. genom biokol).

Kommune ns nämnder och bolagsstyre lser har ansvaret att formule ra aktivitete r
och besluta om åtgärder (se 1.2). I Bilaga 3 finns förslag på delmåle n och
åtgärderna vilka även kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att
uppnå målen.
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2.2 Biologisk mångfald

De öve rgripande målen med kommune ns arbete för biologisk mångfa ld är att:

ekosystemens förmåga att hantera störningar och anpassa sig till
förändringar ska stärkas, så att de kan fortsätta leverera de
ekosystemtjä nste r som kommuni nvå nar na s välfärd vilar på och

förbättra bevarandestatus för arter som är hotade, bevara landskapstyper
som är typiska för kommune n och restaurera områden som är extra
värdefulla för andra arter.

M ålen kan till e xe mpe l inne bära att:

arealen skyddade områden ökar,

viktiga habitat skyddas och i viss mån återskapas (t.ex. våtmarker),

skydd och åtgärdsplaner görs för hotade arter så att hotet mot dem
minskar och deras bevarandestatus stärks,

främma nde, invasiva arter bekämpas,

jordbruk bedrivs på ett hållbart sätt utan spridning av giftiga ämnen
eller läckage av växtnär ingsä m ne n,

skogsbruk bedrivs med hänsyn till arter som är beroende av gammal
skog, eller har andra speciella krav på livs miljö, etablera och föryngra
sig,

vatten fördröjs lokalt för att minska risken för översvämni ng,

vatten som släpps ut i omgivninge n renas till den grad att det kan
användas igen,

särskilt fokus ägnas åt att identifier a ekosystemtjäns ter som
kommuninvå nar nas välfärd vilar på, både försörjande tjänster så som
matproduktio n, reglerande tjänster så som reglering av temperatur,
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rening av vatten, mildr ing av sommarhe tta och kulture lla tjänster så
som rekreation och inspirat io n.

kommune n samarbetar med byggherrar vid planering och exploatering
för att bevara eller stärka biologisk mångfa ld och använda natur-
baserade lösninga r,

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
översiktspla n, landsbygdsp la n och grönplan. Exempel på delmåle n och
åtgärderna (Bilaga 3) kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för
att uppnå målen.
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2.3 Cirkulär ekonomi

De t öve rgripande måle t för kommune n s om ge ografis kt område är liksom
det nationella målet att stödja en cirkulär ekonomi där resurser används
effektivt i giftfr ia cirkulära flöden och ersätter jungfr ul iga materia l. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta kretsloppen och att optimera resursutnyt tja nde t. Det
minskar den negativa påverkan på miljön.

M åle t kan e xe mpe lvis inne bära att:

mängden avfall som uppkommer, i kommunor ga nisat io ne n samt
från invånare och närings l iv, minskar,

kommuna lt avfall materia låte r vinns eller återanvänds,

förpackninga r ska vara av fossilfr itt materia l,

krav ställs i upphandlingar av produkter om återvinning,
cirkular itet, kemikalie i nne hå ll och material,

krav ställs i upphandlingar på ekologiska livsmed e l och lokal
livs mede lsp rod ukt io n,

matsvinnet ska minska,

matavfa ll ska sorteras ut,

spridning av läkemedelsres ter, växtskydds mede l, biocidprodukte r,
dioxiner och andra främma nde ämnen till omgivni nge n ska minska,

dagvatten ska fördröjas lokalt och renas, breddning ska undvikas,

kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va l itets no r me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status),

utsläpp av dioxin från punktkällor skaminimer as,

kemikaliea nvä nd ni nge n ska minska i skolor och förskolor. Farliga
ämnen ska fasas ut kommune ns verksamheter,
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kommune n utövar tills yn på förorenade områden, miljö far li ga
verksamheter och pröva ansökningar för kemikalier och
bekämpnings mede l,

bygg- och rivningsa vfa l l återanvänds eller materia låte r vinns,

en högre grad av delande, bytande och återbruk så att nyprodukt io n
undviks och tjänster premieras.

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
avfallsp la n och VA-plan. Exempel på delmåle n och åtgärderna (Bilaga 3)
kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att uppnå målen.
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3 Bilaga 1 - Innebörden av
begrepp

Växthus gas e r

Gaser som har en uppvärmande effekt på klimate t. De vanliga ste
växthus gase r na är koldioxid, metan och lustgas. Även vattenånga är en
växthus gas. Därtill finns ett antal industr ie l lt tillve rkade gaser (HFC:er, PFC:er
och SF6) som används för olika industr iel la tillä mp ni ngar (exempelvis
köldmedia i kylanlä ggni ngar). Man skiljer ibland på växthus gaser från olika
ursprung, framföra llt fossil koldioxid (från kol, olja, gas) och biogen koldioxid
(från biobränsle n och biomateria l), se även Negativa utsläpp och kolsänkor.

Klimatpåve rkan

En ökning av halterna växthus gaser i atmosfären innebär att klimate t påverkas.
Det blir det varmare, och vädret blir mer extremt (kraftigare skyfall, starkare
stormar, varmare värmeböljo r, torrare torrperioder).

De olika växthusgaser na har olika stark påverkan på klimatet, hur kraftiga de är
mäts i koldioxidek vi va le nter (CO2e) och har ett spann mella n ett kilogram
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (koldioxid) till flera tusen
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (för vissa industr igase r
exempelvis SF6).

Notera även att det inte bara är förbränning av fossila bränslen som har en
klimatpå verk a n. I princip alla aktivite ter har en klimatpå verka n, även
produktion av förnybar energi och produktion av livs mede l, eftersom de
innebär utsläpp av växthus gas er. Däremot har exempelvis energiprod ukt io n
från förnybar energi mycket lägre klimatpå verk a n än fossil energiprod ukt io n.
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Ne gativa uts läpp och kols änkor

Den globala kolcykeln innebär att koldioxid cirkulerar mellan atmosfären,
levande och döda organis mer (biosfären) och marken (geosfären). Fotosyntes
innebär att kol flyttas från atmosfären till biosfären, respiration innebär att kol
flyttas tillbaka från biosfären till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen
innebär att kol, som varit borta från atmosfären i miljo nta ls år, adderas till
atmosfären. Negativa utsläpp, eller inbindni ng av kol i kolsänkor, är ett
samlingsbe grepp för alla processer som flyttar kol från atmosfären till
biosfären eller geosfären på längre sikt. Kolsänkor är förråd av kol som håller
det borta från atmosfären under en längre tid. Kolsänkor kan stärkas genom att
återskapa naturliga ekosystem (t.ex. skog och våtmarker) och kan skapas i den
bebyggda miljö n exempelvis genom att använda material som innehå ller kol
(t.ex. träbyggande och materia l som innehå ller kol). Hur stabil en kolsänka är
kallas permanens. Olika tekniker för negativa utsläpp har olika hög permanens,
från tiotals år till hundrata ls eller tusentals år.

Sveriges netto-inbind ni ng i mark var år 2021 39,8 miljo ner tCO2e
(Naturvårdsverket 2022a), vilket balanserade 43 % av Sveriges totala
klimatpå verk a n, inklus ive konsumt io n av varor som producerats utomla nds
(Naturvårdsverket 2022b). Motsvarande siffra jämfört med Sveriges
territorie lla utsläpp av växthus gas er var 86 % (46,3 miljo ner tCO2e). Det
absolut största flödet är inbind ning är i växande skog.

Klimatne utra l och noll ne ttouts läpp av växthus gas e r

Företag kan kalla sig klimat ne ut ra la (PAS 2060) eller sälja klimat ne utra la
produkter (ISO 14021) genom att klimatko mpe nser a för sin klimatpå verka n
respektive sina produkters klimat fo ta vt r yck. Detta förhållni ngssä tt har
kritiserats av Konsument verk et som vilseleda nde (KOV 2021) och ledde till att
konsumento mb uds ma nne n (KO) i november 2021 stämde Arla Foods för
vilse leda nde marknadsför ing (KO, 2021), trots att Arla följt kriterierna i den
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internat io ne l la standarden ISO 14 021 gällande användninge n av begreppet i
marknadsför ing. Idag råder osäkerhet kring under vilka villkor begreppet
klimat neut ra l kan användas i marknadsför i ng, eller om det ens kan det, utan att
anses vara vilse leda nde.

Det råder osäkerhet kring om kommuner och annan offent lig verksamhet har
möjlighete r att klimatko mpe nsera för sin klimatpå verka n rent legalt.
Exempelvis har Riksrevis io ne n uttalat sig om att Naturvårdsverket inte får
klimatko mpe nsera (SR, 2019). Anledninge n är att pengar i offentli g
verksamhet ska användas till invester i ngar inom kommune ns geografiska
område (SFS 2019:835 Kommuna lla ge n, 2 kap, §1), och klimatkompe nsat io n
per definit io n innebär invester ingar för att minska klimatpå ve rka n utomlands.
Vi rekommenderar inte Upplands-Bro kommun att uppnå målet om
klimat ne ut ra l verksamhet genom att klimatko mpe ns era för sin klimatpå ve rka n.

Sveriges regering använder begreppet noll nettoutsläpp av växthusga ser, i sitt
långsik t iga mål. Det innebär i praktiken samma sak som klimat ne utr a l, att
utsläppen av växthus ga ser ska vara på samma nivå som, eller lägre än,
inbind ninge n i kolsänkor. En skillnad för Sverige som nation (eller Upplands-
Bro som kommun) jämfört med exempelvis ett tjänsteföreta g, är att man har
rådighet över markanvänd ning där man själv kan skapa ytterligare kolsänkor.
Sverige som land kan alltså bli klimat ne ut ra lt inom sitt egna geografiska
område. Vi rekommenderar Upplands-Bro att använda denna definit io n av
klimat ne ut ra l, att kommuno r ga nis at io ne n klimatpå verka n sett ur ett
livscyke lpersp ekt iv måste minska till en sådan nivå, att kommune n inom sin
egna markanvänd ni ng, lyckas skapa lika stora ytterligare kolsänkor. Notera att
kommune n inte kan räkna in övriga åtgärder som sker inom kommune ns
geografiska område utanför kommune ns mark, eftersom yta även behövs för att
balansera kommuni nvå nar na s och företagens återstående klimatpå verka n.

För att lyckas med båda målen in klimat så behöver kommune n drastiskt
reducera kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n till en nivå som är så nära
noll att ytterliga re sänkor kan väga upp för det som återstår. Vart denna
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jämviktsp unk t är behöver analyseras ur flera perspektiv däribland vad som är
mest kostnadseffek t ivt. Delmå let om halverad klimatpå verka n till år 2030 är
viktigt för att påskynda arbetet med att drastiskt reducera klimatpå verka n, och
delmålet om klimatne utra l kommunor ga nisa t io n är viktig för att påskynda
arbetet med att skapa ytterliga negativa utsläpp. Viktiga åtgärder för att nå
målen är att fasa ut användninge n av fossila bränslen i kommune ns
fordonsflot ta samt i de tjänsteresor och transporter som kommune n beställer.
Det innebär att kommune n i sina inköp utvärderar leverantörer och produkter
utifrå n deras klimatpå verka n. Fler förslag på åtgärder för att nå målen finns i
Bilaga 3.

Fos s ilfri

Fossilfr i innebär att inga fossila råvaror har använts. Det avser både fossila
bränslen (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som genom förbränning
används för att få energi (el, värme och kraft) och användninge n av fossila
råvaror (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som material för förädling
av andra produkter (så som t.ex. plast, konstgödsel mm). En fossilfr i
verksamhet använder inga fossila energikällor eller fossila råvaror. Även plast i
avfall som används vid förbränning har ett fossilt ursprung, oavsett om det
räknas som kretsloppsvär me.

Fos s ilbräns le fri

Innebär att inga fossila bränslen används. Begreppet är oftast använt för bilar
(utan diesel eller bensin), värme och el (utan olja, naturgas eller avfall med
fossilt ursprung).
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Förnybart

Energi eller materia l från källor som återskapar sig själva, så som sol, vind och
vattenkraft, respektive träråvara eller grödor. Huruvid a förnybara källor till
energi och materia l anses hållbara finns flera olika ramverk för att bedöma,
men överlag får inte uttaget av dem ske i en snabbare takt än att de kan
förnyas.
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4 Bilaga 2 - Internationella,
nationella och regionala
mål

4.1 Klimat

4.1.1 Internationellt och nationellt
Sverige har åtagande gentemot EU att bidra till att uppnå EU:s klimat må l. EU:s
mål är att de samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40
procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt
sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthus gase r med mella n 80–
95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. EU har gjort detta
åtagande gentemot världens resterande länder inom FN:s klimatkonve nt io n
UNFCCC, ett åtagande som kan skärpas vart fjärde år.

Sverige har antagit ett långsik t igt klimat må l om att Sverige senast år 2045 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthus ga ser till atmosfären, för att därefter uppnå
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthus gas er från svenskt
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade
kompletterand e åtgärder. För att nå målet får även avskilj ning och lagring av
koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ
saknas.

Sverige har även tre etappmål:

Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.



63 Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - SN 22/0269-3 Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 4 -Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030

Miljö- och klimatstrategi

Sid 21 av 48

Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Målen omfattar inte utsläpp och upptag i markanvänd nings sektor n.

Sverige har dessutom en klimat la g som ålägger regeringe n ett ansvar att föra en
politik som utgår från klimat må le n och att regelbunde t rapportera om
utvecklinge n.

Under 2022 har riksdagen även fattat beslut om ett nytt klimat må l för
konsumt io n och export. Ett av målen är att klimatpå verk a n från svenskarnas
konsumt io n ska vara netto noll senast 2045.

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-de l-av-e us-k limat ma l/

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-k limat ma l-oc h-kli ma tpo lit iska-ra mve rk/

https://www.r e ger inge n.se/p ress medde la nde n/2022 /04/re ger inge n-ta r-e mot-
forslag-om-nya-kli ma t ma l- for-kons umt io n-och-e xpor t/

4.1.2 Regionalt
Sveriges natione lla klimat och energimål är också länets mål. Utöver målet om
nettonollut s läpp år 2045 finns följande delmål/e tapp må l :

70 procent minskni ng av utsläppen från transportsektorn till 2030
jämfört med 20103.

100 procent förnybar elproduktio n till 20404

50 procent effektivare energianvä nd ning 2030 jämfört med 20055

3 Etappmål i det s vens ka miljömåls s ys temet
4 Ingår i det energipolitis ka ramverket
5 Ingår i det energipolitis ka ramverket
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I likhet med de natione lla klimat och energimåle n anger den regiona la
utvecklingsp la ne n för Stockholmsre gio ne n (RUFS 2050) att Stockholms län-
ska nå nettonolluts l pp senast 2045. I RUFS finns också ett mål som innebär
att de direkta och indirekta klimatpå verka nde utsläppen per invånare från
konsumt io n ska halveras till 2030 jämfört med 2014.

4.2 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

4.2.1 Globalt
På global nivå är det den internat io ne l la konventio ne n om biologisk mångfa ld
som ligger till grund för Nagoyaprotokolle t och Aichimå le n.

År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år
2020 (de så kallade Aichimåle n). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s
konventio n om biologisk mångfa ld.

Det övergripand e målet i Nagoyaplanen är att stoppa förluste n av biologisk
mångfa ld, säkra resilie nta ekosystem och ekosystemtjäns ter. Målen i planen
ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella
förutsättni ngar.

4.2.2 EU-nivå

EU-kommiss io ne n har en strategi för biologisk mångfa ld för att uppfylla
Aichimå le n, Arbetet med grön infrastr ukt ur skulle enligt målet senast till år
2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjä ns ter bevaras samtidigt som
minst 15 procent av skadade ekosystem återställs.
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Det finns tre EU-naturvårdsd irek t iv (art- och habitatdirek t ive t, fågeldirek t ive t,
havsmiljöd irekt i v) samt ett vattendirekt iv som har betydelse för grön
infrastr uk t ur.

4.2.3 Nationell nivå
Ett nationellt mål för Boverket och Naturvårdsverket är att majoritete n av
kommuner na ska utnyttja metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och
stadsgrönska ska tas tillvara och integreras i planering, byggande och
förvalt ning av den byggda miljö n senast år 2025.

Miljömå let Ett rikt växt- och djurliv har följande etappmål:

Gynnsam bevarandestatus och genetiska variatio ner

Påverkan av klimat förä nd r inga r

Ekosystemtjä ns ter och resilie ns

Grön infrastr uk t ur

Genetiskt modifier ade organisme r

Främmande arter och genotyper

Biologisk t kulturarv

Tätortsnära natur

4.3 Cirkulär ekonomi

4.3.1 Nationell nivå

Sve rige s s trate gi och handlings plan för cirkulär e konomi

Sveriges strategi och handlingsp la n för cirkulär ekonomi har en vision om ett
samhälle där resurser används effektivt i gift fr ia cirkulära flöden och ersätter
jungfrul iga materia l.
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Omställninge n till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö - och
klimat må le n, samt de globala målen i Agenda 2030.

Regeringe n arbetar med att främja omställninge n till en cirkulär ekonomi på
flera sätt, bland annat genom en övergripa nde strategi för cirkulär ekonomi,
genom lagstift ning för avfallso mrådet och genom nya etappmål.

Omställninge n till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska
resursanvänd ni nge n och därmed begränsa klimat- och miljöpå ve rka n.

Denna nationella strategi pekar ut inrikt ninge n för det arbete som behöver
göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumt io n och affärsmode l ler,
samt gift fr ia och cirkulära materialkr ets lopp. Handlingsp la ner som beskriver
styrmedel och åtgärder finns.

Handlings pla n för livs me de ls s trate gin

Regeringe n har satt mål om att 30 % av Sveriges jordbruksareal ska brukas
ekologiskt senast år 2030 (Regeringe n 2017). Det innebär en minskad
användning av växtskyddsmede l och biocider på nationell nivå, eftersom detta
är förbjudet i ekologisk odling, och har även positiva effekter på miljö må l som
rör biologisk mångfa ld.

Etappmål

Det finns ett antal etappmål som rör cirkulär ekonomi, sorterade inom
kategorierna Avfall, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen och Minskat matsvinn6.

6 https ://www.s veriges miljomal.s e/etappmalen/
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Avfall

Förberedande för återanvändning, materia låte r vinni ng och annan återvinni ng
av icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll, med undantag av jord och sten, ska
årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändni ng och materialå ter vi nning av
kommuna lt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60
viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfa llet från hushåll, storkök,
butiker och restaurange r sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnär ing
och biogas tas tillvara.

Cirkulär e konomi

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången
ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till
år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Farliga ämne n

Användninge n av biocidprodukte r med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Användninge n av växtskydds mede l med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Regleringa r och andra åtgärder som minime rar de negativa miljöe f fekt er na ska
finnas på plats i Sverige, i EU eller internat io nellt senast 2030.
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Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och
minimerade.

M ins kat mats vinn

En ökad andel av livsmede lsprod ukt io ne n ska nå butik och konsument år 2025.

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmede lsa vfa llet minskar med
minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
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5 Bilaga 3 - Förslag på
indikatorer och nyckeltal

Kommune n följer upp målupp fylle lse n med hjälp av flertale t indikatorer.
Kommunst yr e lse n bestämmer vilka indikatorer som ska användas och nämnder
och bolagsstyre lser bör ge förslag. Här är några förslag.

Klimat

Mål Indikator och nyckeltal Vem tar fram
infor mat io ne n

Senast år 2045 ska
Upplands-Bro nå netto-
noll utsläpp av
växthus gase r, för att
därefter nå negativa
utsläpp.

Utsläpp till luft av
växthus gase r per
invånare.

2019: 3,99 ton CO2e/per
inv

Nationella
emissio nsda tabase n
som redovisas i
Kolada.

Senast år 2030 ska de
direkta utsläppen av
växthus gase r vara mindre
än 1,5 ton per invånare
och år och utsläppen av
växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v
ska halveras,

Klimatpå verka n per
invånare,
konsumt io nsbase rade
utsläpp. Nyckeltal finns
än så länge bara

Naturvårdsverket
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tillgä ngli gt på natione ll
nivå7.

2019: 9,01 ton
CO2e/inv.

Senast år 2030 ska
utsläppen från
transportsektorn ha
minskat med 70 procent,
jämfört med år 2010.

Klimatpå verka n från
transportsektorn i
Upplands-Bro

2010: 72 716 ton CO2e

SMHI:s nationella
emissio nsda tabas,
Kolada

Senast år 2030 ska den
genomsnitt l iga
energianvä nd ni nge n per
invånare ha minskat med
30 procent jämför med
2014.

Genomsnit t li g
energianvä nd ni ng i
Kommunfas t ighe ter och
Upplands Bro-
fastighete r, fördelat per
boyta (m2)

2014: 16 MWh/inv.

Kolada

Senast år 2040 ska all
elproduktio n i kommune n
vara från förnybara källor

Andel av invånar na i
kommune n, respektive
företagen i kommune n,
som har avtal om
förnybar el.

Nuläges saknas

Kolada

7 https ://www.naturvards verket.s e/data-och-s tatis tik/kons umtion/vaxthus gaser-
kons umtions bas erade-uts lapp-per-pers on
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Kommunor ga nisat io ne n
strävar efter att bli
klimat ne ut ra l till år 2030.

Klimatpå verka n av
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet, inklus ive
negativa utsläpp

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Kommunor ga nisat io ne ns
klimatpå verk a n ska ha
minskat med 50 procent
år 2030, jämfört med år
2021.

Klimatpå verka n från
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Biologis k mångfald

Ekosystemens förmåga att
hantera störningar och
anpassa sig till
förändringar ska stärkas,
så att de kan fortsätta
leverera de
ekosystemtjä nste r som
kommuninvå nar nas
välfärd vilar på.

Kartläggning och
kvantifier i ng av
reglerande, stödjande
och kulture lla
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro kommun

2019: kartläggning av
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro
(Möllegård 2019)

Kommunst yr e lse n

Förbättra bevarandestatus
för arter som är hotade,

Kartläggning av hotade
arter i Upplands-Bro

Kommunst yr e lse n
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bevara landskapstyper
som är typiska för
kommune n och restaurera
områden som är extra
värdefulla för andra arter.

kommun samt deras
aktuella bevarandestatus

Kartläggning av för
kommune n typiska
landskapstyper
(geografisk utbredning,
status)

Genomförda
restaureringsproj ekt
(antal samt areal)

Antal invasiva arter
inom kommune n

Skyddad areal i
kommune n (%)

2021: 7,6 %
Naturvårdsverket

Cirkulär e konomi

Stödja en cirkulär
ekonomi där resurser
används effektivt i gift fr ia
cirkulära flöden och
ersätter jungfr ul iga
material. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta
kretsloppen och att

Volym hushållsa vfa l l
och verksamhetsa vfa ll
som samlas in i
kommune n.

Volym avfall som
samlas in genom
förpackningsåte r vinning
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optimera
resursutnyt tja nde t.

och andra typer av
materialåter vi nning.

Vikt materia l som
samlas in och säljs eller
ges vidare inom
kommune ns
återbruksverksa mhet.

Volym matavfa ll som
samlas in.

Volym matavfa ll som
rötas till biogas.

Volym slam som
återförs till åkermark
inom kommune n.

Volym dricksvatte n som
används i kommune n.

Volym dagvatten som
hanteras genom
kommune ns nät.

Volym avloppsvatte n
som hanteras genom
kommune ns VA-
system.

Volym dagvatten som
breddas.
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Halterna bly, nickel,
molybden och antimo n i
avloppsvatt net

Halterna PFOS,
kadmium, bly, atracen
och TBT i ytvattnet

Ekologisk status i
kommune ns sjöar och
vattendrag

Andel ekologiskt
livs mede l av
kommune ns inköp

Punktkällo r av dioxin
inom kommune n

Volym byggavfa ll som
uppkommer i hos de
kommuna la
fastighetsbo la ge n

Volym biocid-produkter
och växtskydds mede l
som köps in av
kommune n

Volym
förpacknings ma ter ia l
som levereras med
kommune ns inköp
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Volym
förpacknings ma ter ia l
som är fossil plast
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K

6 Bilaga 4 - Förslag på
delmål och åtgärder

Här följer förslag på delmål och en brutto-lista med förslag på åtgärder för
kommune ns nämnder och bolag att bli inspirerade av.

6.1 Klimat

För att nå de långs iktiga måle n inom klimat be höve r be rörda nämnde r
och bolag s ätta e gna de lmål. Förs lag på de lmål för att nå måle n inom
klimat:

Fordonsflottan ska vara fossilbrä ns le fr i senast år 2025

Kommune ns inköp ska vara fria från fossila råvaror år 2030

Det kommuna la fastighe tsbo la get skulle kunna sätta mål som styrs genom
invester ingsp la ner och åtgärder i befint li gt bestånd, exempelvis :

Solenergip rod ukt io n på 25 % av kommunfast i ghete r nas tak till år 2026

Energia nvä nd ning i kommune n fastigheter ska minska med 25 procent
jämfört med 2020 (kWh/m2)

Minst 20 % av nyproduktio n ska ske med trästomme senast år 2025

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom klimat. Kan äve n s e s s om e n
konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t
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Stärk skyddet av
befintliga
kolsänkor

Identifiera, stärk och skydda
befintliga kolsänkor så som skog och
våtmarker.

Låg Medel

Ökanaturliga
kolsänkor

Kartlägg åtgärder för att öka
naturliga kolsänkor i kommunen
(t.ex. återplantera träd, öka
mullhalten i jorden , biokol).

Låg Medel

Skapa nya
kolsänkor i den
byggda miljön

Öka andelen byggnader som byggs i
trä, undersök möjligheten att
använda biokol i byggmaterial som
betong och fyllnadsmassor.

Låg Hög

Teckna avtal om
förnybar el

Säkerställ att kommunens
verksamhet och samtliga
kommunägda bolag har avtal om
förnybar el

Låg Hög

Investera i
förnybar

Investera i förnybar elproduktion.
Kan vara både t.ex. vindkraft utanför
kommunen och sol-el inom
kommunen.

Hög Medel

Motivera
invånarna och
näringsliv att
investera i egen el-
produktion (sol-el)

Genom kampanjer, information och
dialog. Erbjud paket tillsammans
med t.ex. E.ON., energirådgivarna
och/eller andra lokala företag

Låg Medel

Energieffektivisera
kommunens
fastigheter

Kartlägga åtgärder och kvantifiera
nuvarande prestanda. P rioritera
åtgärder och tilldela resurser och
ansvar. Genomför åtgärder och följ

Medel Medel
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upp effekt. Utvärdera löpande vilka
åtgärder som ger bra effekt och kan
skalas upp.

Motivera
invånarna att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Motivera
näringslivet att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Samarbeta för att
balansera elnätet

Stora företag inom kommunen
begränsas i sin möjlighet att byta till
fossilbränslefria transportfordon idag
på grund av brist på nätkapacitet. För
att påskynda arbetet med bättre
nätkapacitet kan kommunen bidra.

Låg Låg

Fossilbränslefria
bilar

Ingå avtal med leasingföretag om att
alla kommunens nya tjänstebilar ska
vara fossilbränslefria

Låg Medel

Fossilbränslefria
resor

Upphandla fossilfria transporter för
hela kommunens verksamhet
(skolskjuts mm.). Uppdatera
resepolicy så att alla tjänsteresor bara
görs med fossilbränslefria färdmedel.

Medel Hög

Fasa ut plast ur
alla inköp

Ta fram en strategi för att succesivt
fasa ut plast och andra fossila råvaror
i samtliga inköp inom kommunen till
år 2027.

Hög Hög
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Förnybar
fjärrvärme

Genomför projekt tillsammans med
EON för att minska andelen fossila
material i bränslet till fjärrvärmen
som används i kommunen

Låg Låg

Bygg ut ladd-
infrastruktur

Bygg ut ladd-infrastrukturen i
kommunen genom att t.ex. installera
öppna ladd-stolpar där kommunen
har verksamhet

Medel Hög

Bygg ut
kollektivtrafiken

Ta dialog med regionen hur man kan
öka användningen av kollektivtrafik i
kommunen. Nya busslinjer, nya
hållplatser, ökad turtäthet, stärkta
incitament mm.

Medel Hög

Öka
kollektivåkandet
bland personalen

Skapa incitament för kommunens
egna personal att använda kollektiva
färdmedel, genom t.ex. månadskort

Medel Hög

Förmånscykel Erbjud kommunanställda
förmånscykel (eller eller inte)

Låg Hög

Minska p-normen Minska p-normen vid nybyggnation
hos det kommunala bolaget

Låg Medel

Bygg energilager Ta dialog med nätägaren hur
kommunen kan bidra till att
näringslivet i kommunen har
tillräckligt goda förutsättningar för
att våga satsa på en elektrifiering av
sin fordonsflotta. Det kan t.ex.
innebära att kommunen bygger ut
energilager.

Hög Hög
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Öka lokal
elproduktion

Exempelvis genom solceller på
kommunfastigheternas tak

Medel Medel

Upphandla
fossilbränslefria
arbetsmaskiner

Inom kommunens förvaltning
upphandla fossilbränslefria
arbetsmaskiner. Det kan handla om
fordon som går t.ex. på el, biogas
eller andra förnybara bränslen (HVO,
ED95 mfl).

Medel Medel

Ersätt succesiv
betong med trä i
nybyggna tion

Inom det kommunala bostadsbolaget,
ersätt succesiv betong med trä i
nybyggna tion, i t. e x. s tomme oc h dä r
det går.

Medel Hög

Mat med lägre
klimatpåverkan

Arbeta för att minska klimatpåverkan
av maten som kommunen serverar,
t.ex. genom bättre vegetariska
alternativ, samarbete med lokala
matproducenter och genom att
överlag ställa krav i upphandling på
miljöarbete.

Låg Medel

Uppföljning Årligen upprätta ett klimatbokslut
över kommunens verksamhet, följ
med hjälp av nyckeltal upp
måluppfyllelse, utvärdera
genomförda åtgärder och identifiera
nya åtgärder för kommande år.
Fördela ansvar och avsätt budget.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring klimatfrågan
i hela organisationen, för att kunna

Medel Hög
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identifiera och utvärdera relevanta
åtgärder för att nå målen.

6.2 Biologisk mångfald

För att nå de övergripa nde målen inom biologisk mångfa ld behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Arealen formellt skyddad natur ska öka till minst 10 % år 2030.

Bevarandestat us för hotade arter, som häckar eller är stationära inom
kommune n, ska ha förbättrats till år 2025

All nybyggnat io n genom kommune ns egna bolag ska använda
grönytefak tor eller motsvarande senast år 2025

Ingen nybyggnat io n ska ske på jordbruksmark

Det rekreativa värdet av parkmiljö er na i tätorterna ska stärkas

Andelen dagvatten som fördröjs lokalt, exempelvis i olika former av
parkmiljö, ska öka senast år 2025

Användning av växtskydds mede l och biocider i kommune ns parkmiljö
ska fasas ut till senast år 2025

Risker för invas iva arter ska kartläggas och invas iva arter som upptäcks
ska bekämpas

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom biologis k mångfald. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .
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Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Identifiera områden med
höga värden som skulle
kunna formellt skyddas

Görs löpande av kommunekolog i
dialog med t.ex. Länsstyrelsen.
Finns redan underlag t.ex. i
inlagan till grönplanen.

Låg -

Föreslår områden för
formellt skydd

Dialog med markägare för att
identifiera områden med höga
värden som skulle kunna skyddas

Låg -

Beslut om formellt skydd
av nya områden

Besluta om att instifta t.ex.
naturreservat

Medel Hög

Identifiera vilka arter som
har bevarandestatus
"hotad" i kommunen

Görs av kommunekolog i dialog
med t.ex. Länsstyrelsen.

Låg -

Identifiera och genomför
åtgärder för att stärka
hotade arters
bevarandestatus

Kan vara allt från faunadepåer,
bi-hotell till större åtgärder som
våtmarksrestaurering eller
skötselplaner.

Medel Hög

Kartlägg invasiva arter
med risk att spridas i
kommunen och hur de kan
bekämpas utan att äventyra
andra mål

Med stöd av Naturvårdsverket
och samordning på nationell nivå

Låg Låg

Bekämpa främmande arter
och stärk ekosystemens
kapacitet att hantera
störningar
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Utred hur grönytefaktorn,
eller motsvarande verktyg,
kan tillämpas i
nybyggnation

Grönytefaktorn är ett verktyg för
att öka andelen funktionell
grönska vid nybyggnation, som
med framgång använts i
Stockholm stad och ett antal
andra kommuner. Stärker stadens
långsiktiga kapacitet att hantera
störningar och bidra till en god
bebyggd miljö.

Medel Medel

Minska näringsläckage
från jordbruksmark

Arbeta tillsammans med
lantbrukare och genomför
åtgärder som minskar
belastningen av
växtnäringsämnen på närliggande
vattensystem.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring biologisk
mångfald i hela organisationen,
för att kunna identifiera och
utvärdera relevanta åtgärder för
att nå målen.

Låg Hög

6.3 Cirkulär ekonomi

För att nå de övergripa nde målen inom cirkulär ekonomi behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Förekomster av främma nde ämnen i kommune ns verksamhet ska vara
kartlagda senast år 2024.
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Farliga ämnen ska vara urfasade ur kommune ns verksamhet senast år
2026.

Kommune ns indirekta bidrag till användning av biocidprodukter och
växtskyddsmede l, som sker genom inköp och upphandling, ska vara
kartlagt senast år 2025.

Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda
och minimerad e.

Andelen av kommuno rga nisa t io ne ns avfall som går till
materialåter vi nning ska öka till år 2025

Andelen matavfa ll som sorteras ut ska vara minst 70 % till 20238

Andelen icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll (med undantag av jord
och sten) som återanvänds eller materialå ter vi nns från det kommuna la
bostadsbolaget, ska vara minst 50 % år 2025.

Andelen plast med fossilt ursprung i förpackningar, som inköpta varor
till kommunor ga nisat io ne n levereras i, ska kartläggas senast år 2023,
och därefter minska med 5 % per år fram år till 2030.

Mängden matsvinn i kommune ns verksamhet ska minska med 10 % till
år 2025.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 50 % av det inköpta värdet av
livs mede l senast år 2025. För att även bidra till det nationella målet om
30 % ekologisk areal till år 2030 i Sveriges livsmede lss tra te gi så bör
detta kombineras med kriterier för lokal produktion.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 60 % av den offentli ga
livs mede lsko ns umt io ne n år 2030.

8 A ntaget mål i avfalls planen
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Kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va lite ts nor me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status) senast år 2027 (lagstadga t).

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom cirkulär e konomi. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Genomför
åtgärderna i
avfallsplanen

Genomför de åtgärderna som tas upp i
avfallsplanen

- Hög

Samarbete med
Högbytorp - fosfor

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för utvinning av fosfor från
rötslam som inte direkt kan spridas på
åkermark

Låg Låg

Samarbeta med
Högbytorp - övrigt

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för att avgifta strömmar av
avfall som kan materialåtervinnas

Låg Medel

Identifiera
punktkällor till
dioxin

Är ett etappmål Låg Låg

Minska
användningen av
växtskyddsmedel i
kommunen

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden växtskyddsmedel. Eventuellt
stöd med kompetens och andra tekniker
för att skydda växande gröda utan
växtskyddsmedel.

Medel Medel

Minska
användningen av

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden biocider. Eventuellt stöd med

Medel Medel
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biocider i
kommunen

kompetens och andra tekniker för att
skydda växande gröda utan biocider.

Öka inköp av
ekologisk mat

Kravställ att mat ska vara odlad utan
växtskyddsmedel eller biocider vid
inköp till kommunens verksamhet. Se
stöd från exempelvis
Upphandlingsmyndigheten.

Medel Medel

Minska matsvinnet Genomför åtgärder i kommunal
servering för att minska matsvinnet, så
som nudging, mindre tallrikar, menyval,
alternativ användning av redan lagad
mat, rabattsystem, utskänkning och i
sista fall djurfoder eller rötning (se EU:s
avfallshierarki).

Låg Låg

Identifiera
punktkällor till
gifter i ytvattnet

I samverkan med Mälarens
vattenvårdsförbund, lokala vattenråd,
Länsstyrelsen och andra relevanta
myndigheter, andra kommuner samt
näringslivet, identifiera punktkällor till
P FOS, kadmium, bly, antracen och TBT
i Görvälns ytvatten.

Medel Medel

Följ upp enskilda
avlopp

Följ upp ägare till fastigheter med
enskilda avlopp för att säkerställa att de
uppfyller lagens krav på rening. Detta
har bäring både på växtnäringsämnen,
läkemedelsrester och vissa andra
främmande ämnen.

Medel Medel
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Identifiera källor till
gifter i
avloppsvattnet

Identifiera källor till bly, nickel,
molybden och antimon i avloppsvattnet,
i samarbete med Käppalaförbundet

Medel Medel

Kartlägg
främmande ämnen i
förvaltning och t.ex.
nybyggna tion

I förvaltning, kartlägg produkter med
stor andel främmande ämnen (t.ex.
driftskemikalier, köldmedia, städ- och
tvättartiklar, avfettning) och identifiera
alternativ.

I nybyggnation, kartlägg produkter med
hög andel främmande ämnen (t.ex. lim,
plast, mjukgörare, skum) och identifiera
alternativ.

Medel Låg

Ställ krav i inköp
för att minska
mängden
främmande ämnen

Sätt mål och identifiera åtgärder för att
minska mängden främmande ämnen
genom att byta till alternativa produkter

Hög Medel

Gör riskanalys av
enskilda
konstgräsplaner

Konstgräsplaner är en förhållandevis
stor källa till mikroplast (Sveriges
handlingsplan för plast). Gör en
riskanalys och bedömning av varje
enskild konstgräsplan.

Medel Medel

Utred möjliga gator
för
dubbdäcksförbud

Dubbdäck är en annan förhållandevis
stor källa till mikroplast. Gör utredning
om några gator kan vara relevanta för
dubbdäcksförbud.

Låg Medel

Minska
läkemedelsrester i
avloppsvattnet

I dialog med Käppalaförbundet, driv
kampanj och informera invånarna kring
risker med och vad man ska tänka på för

Låg Låg
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att minska spridning av läkemedelsrester
i avloppsvattnet.

Samarbeta för ökad
återförsel av
avloppsslam

Idag återförs ca 70 % av slammet från
Käppalaverket till jordbruksmark (VA-
plan s. 27). Finns stort intresse från
lantbruket att använda slam för att sluta
kretsloppet. Genom dialog med
Käppalaförbundet identifiera åtgärder
för att öka återförseln av slam
ytterligare.

Låg Medel

Kravställ andel
återvunnet material

Kravställ i upphandling att andel
återvunnet material i produkter ska
framgå. Sätt sedan mål om att andelen
ska öka på relevanta produkter (t.ex.
avseende metaller och glas)

Hög Hög

Undersök
möjligheten att
starta en
återbyggdepå

Undersök möjligheten att starta en
återbyggdepå, där material från
byggnation, rivning och renovering kan
exponeras för att användas en andra
gång

Medel Medel

Fortsätt utveckla
möjligheten för
invånarna att
återbruka

Fortsätt utveckla t.ex. Bytesboden på
Brunna så att det blir attraktivt för
invånare att både lämna och hämta
second hand

Låg Låg

Återbruka mer av
kommunens
elektronik

Lämna uttjänt elektronik vidare till
profersionell part som rensar och säljer
elektroniken vidare (t.ex. Inregio)

Låg Låg
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Säkerställ
källsortering i alla
kommunens
verksamheter

Säkerställ att kommunens verksamhet
har möjlighet att, och i praktiken nyttjar
möjligheten att, sortera avfall i flera
olika fraktioner för en effektiv
materialåtervinning och fossilfri
energiåtervinning.

Låg Medel

Öka insamling av
textil

Öka insamling av textil för återvinning,
i samverkan med insamlingsbolag och
aktörer verksamma inom
textilåtervinning

Låg Låg

Giftfria
verksamheter

Implementera arbetet med giftfri
förskola.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring cirkulär
ekonomi i hela organisationen, för att
kunna identifiera och utvärdera
relevanta åtgärder för att nå målen.

Låg Hög
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Socialnämndens plan för uppföljning av 
verksamhet i kommunal och extern regi 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till plan för uppföljning av 

nämndens verksamheter i kommunal och extern regi. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde 

ansvara för att se till att nämndens alla verksamheter drivs enligt lagar, 

föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i kommunal regi eller av en privat 

leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln en kommunal angelägenhet 

genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen ansvara för 

att kontrollera och följa upp verksamheten.  

Socialnämnden har framfört önskemål om att verksamhet i kommunal och 

extern regi ska följas på exakt lika sätt. Nämndens nuvarande plan för 

uppföljning revideras därmed. Socialkontoret har tagit fram en ny plan för 

uppföljning av Socialnämndens samtliga verksamheter. Uppföljningsplanen 

säkerställer nämndens uppföljningsansvar. Planen bifogas ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober år 2022 

 Plan för uppföljning av Socialnämndens verksamheter i kommunal och 

extern regi, bilaga 1 

Barnperspektiv 

Inom socialnämnden finns verksamheter som vänder sig till barn och unga. Vid 

uppföljning av verksamhet kontrolleras att verksamheten bedrivs säkert och på 

ett ändamålsenligt sätt vilket gynnar barnet eller ungdomen som tar del av 

insatsen. 
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Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Plan för uppföljning av Socialnämndens verksamheter i kommunal och 

extern regi, bilaga 1 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschefer inom social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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Plan för uppföljning av Socialnämndens verksamheter i 
kommunal och extern regi 

Socialnämndens uppföljningsansvar 

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde ansvara för att 

alla verksamheter drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller av en 

privat leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln en kommunal angelägenhet genom 

avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen ansvara för att kontrollera och 

följa upp verksamheten.   

I 3 kap 3§ socialtjänstlagen och 6§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

fastslås att socialtjänstens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet. För att säkerställa 

verksamhetens kvalitet ska den systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

I 5 kap 1§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges att där hälso- och sjukvårdsverksamhet 

bedrivs så ska denna uppfylla kraven på en god och säker vård. Innebörden av detta 

specificeras i samma paragraf. Patientsäkerhetslagen (2010:659) samt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska 

patientsäkerhetsarbete säkerställer detta genom att tydliggöra vårdgivares skyldighet att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

För upphandlade verksamheter utgör förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument, anbud och 

tillhörande avtal underlag för uppföljningar och granskningar.  

Enligt Socialstyrelsens föreskrift gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) framgår att alla leverantörer av socialtjänst är skyldiga att ha ett 

kvalitetsledningssystem. Detta innebär att leverantören har ett eget ansvar för att 

verksamheten är av god kvalitet och att kvaliteten fortlöpande utvecklas och säkras. 

Plan för uppföljning av verksamheter i kommunal och extern regi 

Socialnämnden har framfört önskemål om att alla verksamheter inom nämndens 

ansvarsområde ska följas upp på lika sätt oavsett regi. Uppföljningsplanen revideras därmed. 

Socialkontorets kvalitetsteam ansvarar för avtalsuppföljning hos de privata utförare som 

kommunen har upphandlat och tecknat avtal med. Vidare ansvarar kvalitetsteamet även för 

uppföljning av verksamhet i intern regi, benämnt kvalitetsuppföljning i detta dokument. 

Inom de verksamheter där kommunal primärvård bedrivs (vård- och omsorgsboende, 

servicehus) har kvalitetsteamet tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ett 

gemensamt uppföljningsansvar.  
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          Upplands-Bro kommun Datum   2 (4)  
2022-06-27   

 

 

I dagsläget finns, utöver Socialnämndens kommunala verksamhet, tre valfrihetssystem (LOV) 

inom verksamhetsområdet, ett avseende ledsagar- och avlösarservice (LSS), ett avseende 

familjerådgivning och ett för arbetsmarknadsinsatserna coachning och matchning. Nya 

eventuella ansökningar om deltagande i valfrihetssystemen behandlas fortlöpande. Utöver 

LOV så drivs kommunal personlig assistans på entreprenad enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU).  

Kommunen har även ett antal ramavtal inom olika områden, bland annat korttidsvistelse 

enligt LSS för barn och vuxna, insatser inom barn- och unga området samt missbruk där 

avrop sker utifrån behov. Inom varje ramavtal finns det avtal med flertal utförare för samma 

typ av insats/tjänst.  

Därutöver genomförs, i liten skala, även vissa direktupphandlingar då specifika behov 

föreligger. En fullständig verksamhetsförteckning upprättas/uppdateras årligen. 

Årsplan för uppföljning 

En årsplan tas fram årligen av kvalitetsteamet och MAS där en grov planering av årets 

uppföljningar dokumenteras. Uppföljning sker dock alltid även utifrån behov och planen 

revideras därmed regelbundet utifrån rådande läge.  

Uppföljning genom olika delmoment 

1. Granskning av verksamheternas kvalitetsberättelser 

I verksamhetens kvalitetsberättelse ska det tydligt framgå hur verksamheten under året har 

arbetat för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Det ska framgå hur brister 

uppmärksammas och tas om hand. Det ska vidare redogöras för vilka egenkontroller som är 

gjorda under året samt vilka förbättringsåtgärder som är genomförda samt planerade. 

Kvalitetsberättelsen ska också beskriva områden som avvikelsehantering, samverkan, 

medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet, riskanalyser, externa granskningar med mera. 

Utifrån resultaten ska en plan för kommande år presenteras.   

Kvalitetsutvecklare granskar årligen samtliga verksamheters kvalitetsberättelser och ger 

verksamhetsspecifik feedback till alla. Efter återkoppling har varje verksamhet möjlighet att 

uppdatera sin kvalitetsberättelse om de så önskar. Därefter presenteras kvalitetsberättelserna i 

ett nämndärende.  

2. Granskning av vårdgivarens patientsäkerhetsberättelser 

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur vårdgivaren under föregående år har arbetat för 

att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Vårdgivaren ska redovisa alla 

strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. ska även redogöra 

för de resultat som uppnåtts under föregående år. Resultatet ska utifrån analys ligga till grund 

för kommande års mål, strategier, planerade åtgärder och aktiviteter samt vilken egenkontroll 

som behövs inom respektive fokusområde för att uppnå en säkrare vård. En redogörelse av 

vårdgivarens avvikelsehantering, eventuella vårdskador samt synpunkter och klagomål som 

inkommit till verksamheten, från Patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg ska 

ingå i patientsäkerhetsberättelsen. 

MAS granskar samtliga vårdgivares patientsäkerhetsberättelser och återkopplar till ansvarig 

vårdgivare om oklarheter föreligger. Samtliga patientsäkerhetsberättelser delges nämnd i ett 

nämndärende.   
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3. Begäran om och granskning av skriftliga rutiner och/eller andra dokument 

Ett temaområde väljs ut årligen och verksamheten får lämna in rutiner, beskriva arbetssätt 

eller inkomma med begärda dokument. Begäran genomförs hos verksamheter i både intern 

och extern regi. Kvalitetsteamet och/eller MAS granskar inlämnade dokument och återkopplar 

till verksamheten om åtgärd krävs. Uppdaterade dokument eller en åtgärdsplan ska lämnas in 

av verksamheten där det bedöms vara nödvändigt för att säkra kvaliteten i verksamheten. 

4. Fördjupad uppföljning av utvalda verksamheter utifrån riskanalys 

Årligen genomför kvalitetsteamet tillsammans med MAS en riskanalys avseende vilken/vilka 

verksamheter som ska granskas närmare via fysiskt besök. Bedömningen av vilka 

verksamheter som kommer att följas upp varje år grundar sig i granskningen de 

kvalitetsberättelser och patientsäkerhetsberättelser verksamheten skrivit, inlämnade dokument 

samt tidsintervall sedan senaste uppföljningen. MAS inhämtar även årligen ett 

kvalitetsunderlag, bestående av ett antal frågor, från respektive verksamhet där kommunal 

primärvård bedrivs. Detta underlag utgör också en del i riskanalysen och ligger till grund för 

beslut om fördjupad uppföljning.  

Den fördjupade uppföljningen kan gå till på olika sätt och val av typ av uppföljning samt 

vilket område/tema som ska följas upp beslutas utifrån riskanalysens resultat, bland annat 

utifrån kvalitetsberättelsens innehåll, inlämnad dokumentation eller andra aktuella områden. 

Den fördjupade uppföljningen sker alltid genom fysiska besök i verksamheten på ett eller 

annat sätt. Exempel på uppföljningsformer är intervjuer med arbetsledande funktioner 

och/eller medarbetare, anmälda och oanmälda besök i verksamheten, kundbesök med mera. 

5. Avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning 

Avtalsuppföljningen utgår från det avtal som finns mellan kommunen och den privata 

utföraren, det förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument som använts i upphandlingen där 

kraven för tjänsten har specificerats samt utifrån det anbud utföraren har lämnat.  

Avtalsuppföljning där hela avtalet följs upp, det vill säga samtliga krav som ställts vid 

upphandlingen av tjänsten, genomförs när verksamheten har varit ett år i drift i kommunen. 

Därefter följs avtalet upp årligen avseende ekonomisk stabilitet, tillstånd från IVO, 

kollektivavtal eller kollektivsavtalsliknande villkor, ansvarsförsäkring samt användande av 

underleverantör.  

En kvalitetsuppföljning, motsvarande avtalsuppföljning, genomförs även för kommunala 

verksamheter. För de tjänster där det finns avtal med privata aktörer ställs samma krav på den 

kommunala verksamheten och uppföljningen genomförs följaktligen på samma vis. 

RAM-avtal, där kommunen avropar platser/insatser utifrån behov, följs upp av kvalitetsteamet 

i de fall kommunen avropar minst fem platser per år. Om avrop sker av färre än fem platser 

årligen följs verksamheten upp via individuppföljning, se avsnitt längre ned. I de fall tjänster 

är upphandlade kommungemensamt genomförs uppföljning i samverkan med medverkande 

kommuner. 

6. Uppföljning på förekommen anledning 

Vid uppmärksammade omfattande brister eller på annan förekommen anledning genomför 

kvalitetsteamet och MAS i förekommande fall (för verksamheter med hälso- och 



64 Socialnämndens plan för uppföljning av verksamhet i kommunal och extern regi - SN 22/0315-1 Socialnämndens plan för uppföljning av verksamhet i kommunal och extern regi : Plan för uppföljning av Socialnämndens verksamheter i kommunal och extern regi, bilaga 1

         

          Upplands-Bro kommun Datum   4 (4)  
2022-06-27   

 

 

sjukvårdsansvar) fördjupad uppföljning i berörd verksamhet. Riktad uppföljning kan vara 

aktuell om flertalet klagomål inkommit gällande en specifik verksamhet, vid allvarliga 

händelser i verksamheten eller liknande. Uppföljning på förekommen anledning kan även ske 

på uppdrag av Socialnämnden eller socialkontorets ledningsgrupp. 

7. Individuppföljning 

Myndighetsenheterna genomför regelbundet individuppföljningar. 

Socialsekreterare/handläggare ansvarar för planering och uppföljning av beviljade insatser till 

enskilda individer. Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen har givit den 

enskilde. 

8. Samverkansmöten 

Vidare tillkommer regelbundna samverkansmöten mellan tjänstepersoner från kommunen och 

företrädare för de privata och kommunala utförarna, där bland annat följsamhet till avtalet 

lyfts. Samverkansmöten utifrån de valfrihetssystem (LOV) som finns inom nämndens 

verksamhetsområde kommer startas upp när utförare finns på plats. 

9. Uppföljning avseende direktupphandlade tjänster 

Direktupphandling av tjänster kan behöva användas av olika anledningar, till exempel när det 

föreligger specifika behov hos den enskilde. Myndighetsenheterna kan då behöva 

direktupphandla platser/insatser utanför de avtal kommunen har. Direktupphandling ska 

undvikas i största möjligaste mån och ska därmed användas enbart i undantagsfall.  

Om direktupphandling måste användas är det respektive upphandlande verksamhet som 

ansvarar för att följa regelverket kring direktupphandling och uppföljning. Verksamheten är 

ansvarig för att dokumentera upphandlingen enligt regelverk, kontrollera upphandlat företag, 

teckna individavtal och följa upp placeringen. Vidare ansvarar den upphandlande 

verksamheten för att regelbundet kartlägga genomförda direktupphandlingar för att snabbt 

kunna uppmärksamma eventuella behov av upphandling av någon tjänst enligt LOU eller 

LOV alternativt att starta upp insatsen i egen regi. 

Rapportering till nämnd 

Två gånger per år presenteras genomförda uppföljningar för Socialnämnden. Samtliga 

verksamheters kvalitetsberättelser respektive patientsäkerhetsberättelser presenteras en gång 

årligen.  
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Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16 ‐ 64 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐09 Förändring mot 2021‐09 Öppet arbetslösa 2022‐09 Förändring mot 2021‐09 Progr med akt.stöd 2022‐09 Förändring mot 2021‐09
Riket 6,6% ‐0,9% 3,1% ‐0,5% 3,4% ‐0,4%
Stockholms län 6,4% ‐0,8% 3,5% ‐0,7% 2,9% ‐0,1%
Botkyrka 11,3% ‐1,2% 6,0% ‐1,2% 5,3% 0,0%
Danderyd 3,4% ‐0,4% 1,8% ‐0,4% 1,6% 0,0%
Ekerö 3,1% ‐0,7% 1,6% ‐0,7% 1,5% 0,0%
Haninge 7,2% ‐0,8% 4,0% ‐0,6% 3,2% ‐0,2%
Huddinge 7,2% ‐1,0% 4,0% ‐0,9% 3,2% ‐0,1%
Järfälla 8,3% ‐0,7% 4,4% ‐0,6% 3,8% 0,0%
Lidingö 4,0% ‐0,6% 2,3% ‐0,5% 1,6% ‐0,1%
Nacka 4,0% ‐0,9% 2,3% ‐0,7% 1,7% ‐0,2%
Norrtälje 5,1% ‐0,5% 2,6% ‐0,5% 2,5% 0,0%
Nykvarn 4,1% ‐0,5% 2,1% ‐0,4% 2,0% ‐0,1%
Nynäshamn 6,7% ‐0,4% 3,5% ‐0,5% 3,2% 0,0%
Salem 5,5% ‐0,8% 3,0% ‐0,8% 2,5% 0,0%
Sigtuna 8,9% ‐1,5% 4,8% ‐1,5% 4,1% ‐0,1%
Sollentuna 6,1% ‐0,7% 3,4% ‐0,7% 2,7% 0,0%
Solna 4,5% ‐0,8% 2,6% ‐0,7% 1,8% ‐0,1%
Stockholm 6,4% ‐0,8% 3,6% ‐0,6% 2,8% ‐0,1%
Sundbyberg 6,3% ‐1,0% 3,6% ‐0,8% 2,7% ‐0,2%
Södertälje 11,2% ‐1,4% 5,5% ‐1,2% 5,7% ‐0,2%
Tyresö 4,9% ‐0,6% 2,6% ‐0,5% 2,2% ‐0,2%
Täby 3,6% ‐0,4% 2,1% ‐0,4% 1,4% 0,0%
Upplands Väsby 7,5% ‐0,9% 4,1% ‐1,0% 3,4% 0,1%
Upplands‐Bro 7,8% ‐0,5% 4,4% ‐0,4% 3,5% ‐0,1%
Vallentuna 3,5% ‐0,4% 2,0% ‐0,4% 1,5% 0,0%
Vaxholm 3,4% ‐0,7% 1,8% ‐0,6% 1,6% 0,0%
Värmdö 3,7% ‐0,5% 2,1% ‐0,4% 1,6% ‐0,1%
Österåker 3,9% ‐0,7% 2,2% ‐0,6% 1,7% ‐0,1%
Uppsala län 6,3% ‐0,7% 3,2% ‐0,5% 3,0% ‐0,2%
Håbo 4,4% ‐1,1% 2,3% ‐0,9% 2,1% ‐0,2%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16 ‐ 64 år Utrikes födda
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐09 Förändring mot 2021‐09 Öppet arbetslösa 2022‐09 Förändring mot 2021‐09 Progr med akt.stöd 2022‐09 Förändring mot 2021‐09
Riket 16,2% ‐2,3% 6,9% ‐1,4% 9,2% ‐0,9%
Stockholms län 12,7% ‐1,6% 6,5% ‐1,5% 6,3% ‐0,1%
Botkyrka 16,1% ‐1,8% 8,2% ‐2,0% 7,9% 0,2%
Danderyd 8,8% ‐1,0% 3,7% ‐1,0% 5,1% 0,0%
Ekerö 8,1% ‐1,3% 2,8% ‐1,0% 5,4% ‐0,3%
Haninge 12,4% ‐1,6% 6,5% ‐1,4% 5,8% ‐0,2%
Huddinge 13,0% ‐1,9% 6,8% ‐1,9% 6,2% 0,0%
Järfälla 14,3% ‐1,8% 7,2% ‐1,7% 7,0% ‐0,1%
Lidingö 9,5% ‐1,0% 5,0% ‐1,2% 4,5% 0,2%
Nacka 8,5% ‐1,9% 4,5% ‐1,6% 4,0% ‐0,3%
Norrtälje 13,9% ‐1,4% 5,9% ‐1,3% 8,0% ‐0,2%
Nykvarn 12,2% 0,2% 5,5% ‐0,3% 6,7% 0,5%
Nynäshamn 15,4% 0,2% 7,1% ‐1,3% 8,3% 1,5%
Salem 10,1% ‐1,5% 5,2% ‐1,4% 4,9% ‐0,1%
Sigtuna 15,0% ‐2,9% 7,7% ‐2,9% 7,3% 0,1%
Sollentuna 12,6% ‐1,2% 6,6% ‐1,5% 6,0% 0,3%
Solna 7,2% ‐1,6% 4,0% ‐1,4% 3,3% ‐0,2%
Stockholm 12,9% ‐1,5% 6,5% ‐1,4% 6,3% ‐0,1%
Sundbyberg 11,7% ‐1,8% 6,2% ‐1,3% 5,5% ‐0,5%
Södertälje 17,2% ‐2,3% 8,2% ‐2,0% 9,0% ‐0,3%
Tyresö 11,3% ‐1,2% 5,6% ‐0,6% 5,7% ‐0,6%
Täby 7,9% ‐0,9% 4,4% ‐0,8% 3,5% ‐0,2%
Upplands Väsby 13,0% ‐2,1% 6,7% ‐2,2% 6,3% 0,2%
Upplands‐Bro 14,1% ‐1,3% 7,4% ‐1,1% 6,7% ‐0,2%
Vallentuna 7,8% ‐0,6% 3,9% ‐0,8% 3,9% 0,2%
Vaxholm 9,7% ‐1,3% 4,5% ‐0,1% 5,3% ‐1,2%
Värmdö 8,5% ‐1,7% 4,0% ‐1,0% 4,6% ‐0,8%
Österåker 9,3% ‐0,7% 4,7% ‐0,8% 4,5% 0,1%
Uppsala län 16,5% ‐1,8% 7,5% ‐1,4% 9,0% ‐0,4%
Håbo 10,2% ‐2,5% 4,1% ‐2,3% 6,0% ‐0,2%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 18 ‐ 24 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐09 Förändring mot 2021‐09 Öppet arbetslösa 2022‐09 Förändring mot 2021‐09 Progr med akt.stöd 2022‐09 Förändring mot 2021‐09
Riket 8,3% ‐1,4% 4,2% ‐0,2% 4,1% ‐1,2%
Stockholms län 7,3% ‐0,9% 4,1% ‐0,3% 3,2% ‐0,6%
Botkyrka 9,6% ‐1,4% 5,9% ‐0,8% 3,7% ‐0,6%
Danderyd 4,3% 1,0% 2,1% 0,3% 2,2% 0,7%
Ekerö 4,8% ‐1,4% 2,8% ‐1,0% 2,0% ‐0,5%
Haninge 9,1% ‐1,0% 5,1% 0,5% 4,0% ‐1,5%
Huddinge 6,8% ‐1,7% 4,1% ‐1,3% 2,7% ‐0,3%
Järfälla 9,0% ‐1,1% 4,8% 0,3% 4,1% ‐1,4%
Lidingö 3,9% 0,5% 2,6% 0,5% 1,3% ‐0,1%
Nacka 4,6% ‐0,6% 2,4% ‐0,4% 2,2% ‐0,1%
Norrtälje 7,4% ‐0,3% 3,6% ‐0,2% 3,8% ‐0,1%
Nykvarn 6,9% ‐4,2% 3,8% ‐2,3% 3,2% ‐1,9%
Nynäshamn 9,1% ‐1,8% 5,4% 0,8% 3,7% ‐2,6%
Salem 6,3% ‐4,1% 3,8% ‐2,2% 2,4% ‐1,9%
Sigtuna 10,0% ‐0,5% 5,1% 0,6% 4,9% ‐1,1%
Sollentuna 7,2% ‐1,5% 3,9% ‐0,5% 3,3% ‐1,0%
Solna 6,5% 0,2% 3,1% 0,1% 3,4% 0,1%
Stockholm 7,3% ‐0,9% 4,4% ‐0,3% 2,9% ‐0,5%
Sundbyberg 6,9% ‐1,8% 3,6% ‐0,7% 3,3% ‐1,1%
Södertälje 8,5% ‐2,0% 3,6% ‐1,6% 4,9% ‐0,4%
Tyresö 7,3% ‐0,9% 3,8% ‐0,2% 3,6% ‐0,7%
Täby 4,3% ‐0,4% 2,2% ‐0,4% 2,0% 0,0%
Upplands Väsby 10,2% 1,6% 5,8% 1,9% 4,4% ‐0,3%
Upplands‐Bro 9,7% ‐1,7% 5,9% 0,1% 3,8% ‐1,8%
Vallentuna 5,7% ‐1,2% 3,3% ‐0,4% 2,4% ‐0,8%
Vaxholm 5,5% ‐1,2% 2,0% ‐1,8% 3,5% 0,5%
Värmdö 6,1% 0,4% 3,1% 0,2% 3,1% 0,2%
Österåker 6,1% 0,1% 3,3% 0,3% 2,8% ‐0,3%
Uppsala län 8,6% ‐0,9% 4,6% ‐0,3% 3,9% ‐0,6%
Håbo 7,6% ‐1,8% 3,8% ‐2,1% 3,9% 0,3%

Källa: Arbetsförmedlingen
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