
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 16 november 2022 
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Administrativ handläggare / Registrator 
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Medborgarförslag om att öppna hunddagis i 
samarbete med Daglig verksamhet 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 24 september 2022 inkom ett medborgarförslag om att öppna och driva ett 

hunddagis i samarbete med Daglig verksamhet. Förslagsställaren uppger att det 

finns ett stort intresse och önskemål om att öppna och driva ett hunddagis 

bland personer som deltar i Daglig verksamhet i kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 24 september 2022. 

Barnperspektiv 

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

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

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

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

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

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

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

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

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 24 september 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Socialnämnden 
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From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
 
Categories: 
 
Jag skriver till dig som har makt att ändra och kan få detta till en verklighet och inte bara en dröm 
eller ett förslag.  
Min biståndshandläggare och samordnare på dv inriktning arbetsförlagd praktikplats tycker jag ska 
göra min röst hörd på detta sätt och gav mig detta tips. 
Jag vill och önskar att kommunen öppnar ett hunddagis som drivs med hjälp av oss som har rätt till 
dagligverksamhet. Och att det ska finnas kunnig personal inom hundar och att de har förståelse för 
oss med funktionsnedsättningar. Jag vet att många inom DV har en önskan om att få vara på ett 
hunddagis då samordnaren bekräftat detta. Jag vet också att det finns en dagligverksamhet i Kista 
kommun som är ett hunddagis.  
Om inte kommunen/politikerna kan driva detta till att bli möjligt i denna kommun önskar jag att det 
kommer finnas inom en snar framtid ett utbytes DV möjlighet där man kan byta dagligverksamhets 
plats från en kommun till en annan så att det som inte den ena kommunen kan erbjuda finns inom en 
annan. Så kan man då matchas t.ex. om en deltagare i Kista vill vara på Fjärilen så kan den deltagare n 
som redan är på fjärilen byta med den deltagaren som är på hunddagiset. Så hjälper man varandra 
och övergången ska vara trygg och eventuellt vara under en tidsperiod.  
Jag hoppas detta mejl kommer till rätt person som har tid att läsa och kolla upp möjligheter innan 
den kommer med ett återkommande svar. 

  
 
Skickat från min iPhone 
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Medborgarförslag om att bygga en simhall i 
Kungsängen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 27 september 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga en simhall i 

Kungsängen. Förslagsställaren anser att kommunen bör satsa på att bygga en 

simhall i Kungsängen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 27 september 2022. 

Barnperspektiv 

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

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

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

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

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

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

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

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

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 27 september 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidskontoret 

 



19 Medborgarförslag om att bygga en simhall i Kungsängen

Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220927-medborgarforslag-DL30

Inskickat 2022-09-27 21:10

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Jag föreslår att man bygger en simhall i Kungsängen.

Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det i så fall skulle kunna ske

Kan man bygga en anläggning för bordtennis som gynnar en
begränsad målgrupp borde man kunna satsa på en simhall
som gagnar en bredare publik.

Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag om att bygga ett vindskydd 
vid Lillsjöbadet 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 27 september 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett 

vindskydd vid Lillsjöbadet. Förslagsställaren anser att det vid Lillsjöbadet 

saknas möjlighet till att sitta i lä eller under tak vid dåligt väder. Tidigare fanns 

en dansbana/scen med tak som nu är rivet och ersatt med ett mindre trägolv. 

Det enda vindskydd som finns är vid grillplatsen men det behövs fler platser 

menar förslagsställaren.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 27 september 2022. 

Barnperspektiv 

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

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

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

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

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

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

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

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

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 27 september 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



20 Medborgarförslag om att bygga ett vindskydd vid Lillsjöbadet

Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220927-medborgarforslag-BT23

Inskickat 2022-09-27 21:23

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Anlägg ett nytt tak vid Lillsjöbadet med vindskyddade sidor typ
scenen som nyligen tagits bort.

Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det i så fall skulle kunna ske

Tidigare fanns en dansbana/ scen nere vid Lillsjöbadet där man
kunde ta skydd under tak vid regn och blåsigt väder. Nu är detta
taket rivet och ersatt med ett litet trägolv där ingen möjlighet till
skydd mot väder och vind finns att tillgå förutom det lilla taket vid
grillplatsen där det saknas vindskydd samt det är väldigt
begränsat med plats där. Har ett sällskap satt sig vid grillen är
det fullt. Taket vid dansbanan har använts av många människor.
Förskolegrupper, skolor, privatpersoner osv. Själv arbetar jag
inom psykiatrin och vi gör ofta utflykter med patienter ner till
Lillsjön där vi använt oss av taket när vi fikat i dåligt väder. Nu är
denna möjligheten borta. Det nya huset som är byggt nere vid
Lillsjön saknar överhängande tak så möjlighet till regnskydd
saknas även där.

Sida 1 av 1  
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Inträdesordning för ersättare i Kommunstyrelse 
och nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 

enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  

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

M M, L, KD, C 

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

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

KD KD, M, L, C 

L L, M, KD, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

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

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

Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

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

MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 

nedan: 

 För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 

Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

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

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

en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 

Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 

inträdesordningen som en rekommendation. 
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Kommunledningskontoret  

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

 
 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 

rekommendation.  

Sammanfattning 

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

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

ledamots frånvaro i Kommunstyrelsen och nämnder.  

Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

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

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

Kommunstyrelse och nämnder. Syftet med bestämmelsen är att förhindra en 

situation som innebär att Kommunstyrelse eller nämnd inte uppfyller kraven 

för beslutsförhet trots att ersättare finns närvarande. 

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

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

förhinder att närvara eller inte räcka till, behöver Kommunfullmäktige 

fastställa i vilken ordning övriga partiers ersättare ska kallas in som 

tjänstgörande.  

Kommunledningskontoret föreslår att modellen för inträdesordning som 

infördes i mitten av mandatperioden 2018–2022 utgör grunden för 

inträdesordningen även för mandatperiod 2022–2026.  

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

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

ett sammanträde.  

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

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

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

Upplands-Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

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

Modellen är utformad så att bestämmelserna i ”Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 

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

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

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

tjänstgör. 

En inträdesordning som omfattar samtliga i Kommunfullmäktige invalda partier 

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

tjänstgöring. 

Utformningen av inträdesordningen i beslutspunkt ett utgår från förslag från 

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

tjänstgöra i deras ledamots ställe. 
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Kommunledningskontoret  

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

 
 

Inträdesordningen för mandatperioden 2022–2026 föreslås gälla för 

Kommunstyrelsen från och med dag för justering av Kommunfullmäktiges 

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

Inträdesordningen föreslås gälla fram tills dess att en ny inträdesordning för 

mandatperioden 2026–2030 är beslutad av Kommunfullmäktige. 

För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder föreslås 

inträdesordningen gälla som en rekommendation. När Kommunstyrelse och 

nämnder utser utskott kan respektive organ fastställa om inträdesordningen ska 

gälla även för utskotten. 

Även för de kommunala bolagsstyrelserna föreslås inträdesordningen gälla som 

en rekommendation.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

Barnperspektiv 

Tydlighet gällande inkallelseordning i styrelse och nämnder är en förutsättning 

för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska processer. Ett 

demokratiskt samhälle skapar goda förutsättningar för barn och unga att växa 

upp med goda levnadsvillkor.  

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Juridikenheten 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

§ 10 Inträdesordning för ersättare i 
Kommunstyrelse och nämnder för 
mandatperioden 2022 – 2026 
 Dnr KS 22/0405 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 

enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  

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

M M, L, KD, C 

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

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

KD KD, M, L, C 

L L, M, KD, C 

C C, M, L, KD 

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

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

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

Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

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

MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 

nedan: 

 För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 

Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

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

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

en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 

Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 

inträdesordningen som en rekommendation. 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 

rekommendation.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Sammanfattning 

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

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

ledamots frånvaro i Kommunstyrelsen och nämnder.  

Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

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

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

Kommunstyrelse och nämnder. Syftet med bestämmelsen är att förhindra en 

situation som innebär att Kommunstyrelse eller nämnd inte uppfyller kraven 

för beslutsförhet trots att ersättare finns närvarande. 

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

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

förhinder att närvara eller inte räcka till, behöver Kommunfullmäktige 

fastställa i vilken ordning övriga partiers ersättare ska kallas in som 

tjänstgörande.  

Kommunledningskontoret föreslår att modellen för inträdesordning som 

infördes i mitten av mandatperioden 2018–2022 utgör grunden för 

inträdesordningen även för mandatperiod 2022–2026.  

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

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

ett sammanträde.  

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

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

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

Upplands-Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

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

Modellen är utformad så att bestämmelserna i ”Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 

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

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

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

tjänstgör. 

En inträdesordning som omfattar samtliga i Kommunfullmäktige invalda partier 

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

tjänstgöring. 

Utformningen av inträdesordningen i beslutspunkt ett utgår från förslag från 

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

tjänstgöra i deras ledamots ställe. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 9 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Inträdesordningen för mandatperioden 2022–2026 föreslås gälla för 

Kommunstyrelsen från och med dag för justering av Kommunfullmäktiges 

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

Inträdesordningen föreslås gälla fram tills dess att en ny inträdesordning för 

mandatperioden 2026–2030 är beslutad av Kommunfullmäktige. 

För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder föreslås 

inträdesordningen gälla som en rekommendation. När Kommunstyrelse och 

nämnder utser utskott kan respektive organ fastställa om inträdesordningen ska 

gälla även för utskotten. 

Även för de kommunala bolagsstyrelserna föreslås inträdesordningen gälla som 

en rekommendation.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 

enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  

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

M M, L, KD, C 

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

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

KD KD, M, L, C 

L L, M, KD, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

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

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

Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

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

MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 

nedan: 

 För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 

Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

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

2022-11-02 

 

 

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

en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 

Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 

inträdesordningen som en rekommendation. 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 

rekommendation.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning på följande 

inträdesordning för Miljöpartiet: MP, S, V, C, L, KD, M. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Sara Ridderstedt (MP) ändring, och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Juridikenheten 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kommunledningskontoret  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2022-10-12 KS 22/0550  

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2023 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar kl. 10:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

25 januari 1 februari 15 februari 

8 mars 15 mars 29 mars 

5 april (påsklov) 12 april  26 april 

24 maj 31 maj 14 juni 

30 augusti 6 september 20 september 

27 september 4 oktober 18 oktober 

22 november 29 november 13 december 
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Kommunledningskontoret  

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

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

Ärendet 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska 

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

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

skollov.  

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning 

besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. 

Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora 

Scenen.  

Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelse och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun” beslutar nämnderna själva om 

antal sammanträden samt tidpunkt för dessa. Likaså beslutar nämnderna om 

sammanträdestider för sina utskott. Kommunledningskontoret förordar att 

nämnderna anpassar sina datum för sammanträden till Kommunstyrelsens 

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

vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2023 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar kl. 10:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

25 januari 1 februari 15 februari 

8 mars 15 mars 29 mars 

5 april (påsklov) 12 april  26 april 

24 maj 31 maj 14 juni 

30 augusti 6 september 20 september 

27 september 4 oktober 18 oktober 

22 november 29 november 13 december 

 

Barnperspektiv 

Var och när Kommunstyrelsen sammanträder har inga direkta konsekvenser för 

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

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

 
 

behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de 

ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis 

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

Kommunfullmäktige sammanträden. 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

§ 9 Sammanträdestider för 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
2023 
 Dnr KS 22/0550 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2023 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar kl. 10:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

25 januari 1 februari 15 februari 

8 mars 15 mars 29 mars 

5 april (påsklov) 12 april  26 april 

24 maj 31 maj 14 juni 

30 augusti 6 september 20 september 

27 september 4 oktober 18 oktober 

22 november 29 november 13 december 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2022-10-14 KS 22/0009  

Kommunstyrelsen 
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Skattesats 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Skattesatsen fastställs till 19:40 för år 2023. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 8 kap §6 ska Kommunstyrelsen innan oktober månads 

utgång föreslå Kommunfullmäktige vilken skattesats som ska gälla kommande 

år. Kommunfullmäktige måste sedan fatta beslut om detta under november 

månad. Skattesatsen föreslås vara oförändrad.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022 

Barnperspektiv 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad och har i sig ingen direkt påverkan på 

verksamheten.  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-26 

 

 

§ 1 Skattesats 2023 
 Dnr KS 22/0009 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Skattesatsen fastställs till 19:40 för år 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 8 kap §6 ska Kommunstyrelsen innan oktober månads 

utgång föreslå Kommunfullmäktige vilken skattesats som ska gälla kommande 
år. Kommunfullmäktige måste sedan fatta beslut om detta under november 
månad. Skattesatsen föreslås vara oförändrad.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Skattesatsen fastställs till 19:40 för år 2023.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sahlin 

   

Kommunledningskontoret  

   

Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

2022-10-10 KS 22/0011  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta månader. 

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

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

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

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

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

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

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

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv avvikelse 

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

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

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

annat Trädgårdsstaden. 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

 Tertialrapport 2 2022 Upplands-Bro kommun 

 Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 

 Tertialrapport 2 2022 Bygg- och miljönämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Kommunledningskontoret  

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

 
 

 Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Socialnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Tekniska nämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Utbildningsnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Miljöbokslut Tertial 2 2022 

 Personalbokslut Tertial 2 2022 

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

särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början. 

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

januari till augusti.  

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

resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

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

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

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

samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 47,8 

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

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

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen  kommunen ha en positiv avvikelse 

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

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

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

annat Trädgårdsstaden. 

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

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget 

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

Brohus och Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett 
under året i kommunkoncernens sammansättning. 
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Kommunledningskontoret  

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

 
 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 

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

utdelning från dotterbolag motsvarande 7 000 tkr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Inledning 

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

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

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

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling 

1.2.1 Nyckeltal 

Nyckeltal 202208 202108 202008 201908 

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

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

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

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

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

Balansomslutning mnkr 2 568 2 129 1 839  1 626  

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

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

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

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

Nettoinvesteringar, mnkr 2) 166 182 143  87  

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

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per 
inv 

14 130 24 161 23 869  23 980  

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

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

1.3.1 Samhällsekonomisk utveckling 

Inflationen dämpar global konjunktur 

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

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

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

Arbetslöshet 8,5 8,8 7,7 7,9 8,0 7,8 

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

Skatteunderlag 

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

  2021 2022 2023 2024 2025 

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

Prisökning 3,0 3,4 5,8 3,8 1,4 

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

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

1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

1.4.1 Målredovisning 

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

Övergripande mål 

Stärka demokratin 

Beskrivning 

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

Sammanfattning för period januari-augusti 

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

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

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

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

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

Meningsfullt åldrande 

Beskrivning 

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

Sammanfattning för period januari-augusti 

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

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

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

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

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

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

Lustfyllt lärande 

Beskrivning 

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

 

Sammanfattning för period januari-augusti 

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

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

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

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

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

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

Hållbart liv och hälsa 

Beskrivning 

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

 
 

Sammanfattning för period januari-augusti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 

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

Sammanfattning för period januari-augusti 

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

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

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

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

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

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

Valfrihet och konkurrensneutralitet 

Beskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.5.1 God ekonomisk hushållning
Öve r gr ipande m ål

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

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

Kom m unens skattesats s änks med 20 ör e.

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

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

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

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

1.5.2 Ekonomisk ställning

Delårsresultatet

De lå rsre sulta t

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

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

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

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

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

Tk r Utfall 202208
Budge t
202208 Avvik e lse

V erksamhetens intäkter 378 862 270 704 108 157

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

A vskrivningar -48 701 -49 465 764

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

Skatteintäkter 956 637 919 371 37 267

Generella statsbidrag och utjämning 360 164 360 692 -528



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

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2022 14(42) 

Tkr Utfall 202208 
Budget 
202208 Avvikelse 

Verksamhetens resultat 172 382 34 411 137 972 

Finansiella intäkter 6 358 5 087 1 271 

Finansiella kostnader -5 599 -3 473 -2 126 

Resultat efter finansiella poster 173 141 36 025 137 117 

Extraordinära poster    

Årets resultat inklusive social investeringsfond 173 141 36 025 137 117 

Medel från social investeringsfond 9 224 14 111 -4 887 

    

Årets resultat exklusive social investeringsfond 182 365 50 136 132 229 

  

Skatter och utjämningssystem 

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

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

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

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

1.5.3 Balanskravsresultat och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

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

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

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

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 
Prognos 

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

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

+Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet      

+Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet      

-/+ Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper      

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

-Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv     -33 397 

+Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv      

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

Resultatutjämningsreserv 

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

Social investeringsfond 

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

Hittills i år har 9 223 tkr använts från fonden. 

1.5.4 Koncern 

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

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

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

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

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

Upplands-Bro Kommunföretag AB 0 6 735 7 000 

AB Upplands-Brohus 33 828 29 814 23 928 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 942 -988 949 

Österhöjdens garage AB 89 74 134 

  

1.5.5 Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

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

Likviditet 

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

Kortfristiga lån 

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

Långfristiga lån 

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

Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. 

Pensioner 

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

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

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

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

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

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

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

Soliditet 

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

Investeringsredovisning 

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

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

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

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

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

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

2.1 Resultatprognos 

Mnkr 
Utfall 

202208 
Utfall 

202108 
Budget 

helår 
Vårprog

nos 
Höstpro

gnos 

Budget
avvikels

e 

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

Jämförelsestörande intäkter:       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extraordinära poster       

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

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

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

  

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Avvikelser överstigande 2 000 tkr    

Samhällsbyggnadskontoret (ks) 122 128   

Skatteintäkter och bidrag 55 020   

Socialnämnden -14 000   

Utbildningsnämnden 7 400   

Äldre- och omsorgsnämnden 6 700   

Internränta 4 000   

Finansnetto 3 009   

Semesterlöneskuld -3 000   

    

    

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

Helårsprognos budgetavvikelse i tkr Vårprognos Höstprognos   

Revisionen 0 0   

Kommunstyrelsen 80 000 122 315   

Bygg- och miljönämnd -2 088 -1 051   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 0 1 000   

Kultur- och fritidsnämnd -3 549 -190   

Socialnämnden -7 700 -14 000   

Ekonomiskt bistånd -2 500 -800   

Tekniska nämnden -41 -822   

Utbildningsnämnden 7 400 7 400   

Äldre- och omsorgsnämnden 800 6 700   

Summa nämndverksamhet 72 322 120 552   

Kommungemensamt (pension m.m) -200 1 000   

Summa driftredovisningen 72 122 121 552   

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

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

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

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

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

2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

(tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto 

Revision 1 230  1 230  0 0 0 

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

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

144 92
7 

122 12
8 

Försäljning tomträtter  1 099 0 1 286 0 187 187 

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

4 
122 31

5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 
120 55

1 

Internränta  10 500  14 500  4 000 4 000 

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

Pensions -kostnader 27 300  27 300  0  0 

Oförutsedda kostnader 19 900  19 900  0  0 

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

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

1 
121 55

1 

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

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

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

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

3 
179 58

0 
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(tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

Resultat  19 170  198 751   
179 58

0 

Social investeringsfond 14 111  13 311     

Resultat enligt 
resultaträkningen  5 059  185 440   

180 38
0 

  

2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2021 

Prog-
nos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram KS oförutsett 1 200 0 0 1 200 1 200 

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

Bredbandsutbyggnad 1 000 160 500 840 340 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 3 000 3 000 0 

Investeringsram KLK 1 500 0 1 004 1 500 496 

Ökad digitalisering 5 113 0 2 500 5 113 2 613 

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

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

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Våtmark Lejondalssjön 0 110 22 0 -22 

Våtmark Örnässjön 0 62 35 0 -35 

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

Markförvärv Aspvik 787 0 787 787 0 

Omdaning Bro 6 300 0 1 900 6 300 4 400 

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

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

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

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

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

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

Digitalisering e-tjänster 1 116  480 1 116 636 

Bygg- och miljönämnden 1 116 0 480 1 116 636 

Gymnasieverksamhet 4 336 0 4 336 4 336 0 

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

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

Upprustning Kvistaberg 4 767 3 244 1 523 1 523 0 

Renovering av Ridhuset 3 500 0 3 500 3 500 0 

Inventarier bibliotek 300 0 300 300 0 

Inventarier på fritidsgårdar 150 0 150 150 0 

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

budget 
Förbrukat 
tom 2021 

Prog-
nos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Underhåll fastigheter kultur 2 146 0 1 946 1 946 0 

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

UTV - fordon IP 250 0 224 250 26 

Utveckling Stjärnparken 800 0 800 800 0 

Solceller Kungsängens IP 4 200 0 4 200 4 200 0 

Solceller Bro IP 4 200 0  4 200 4 200 

Renovering simhallen 0 0 1 200 0 -1 200 

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

Motionsspår 3 500 0 3 500 3 500 0 

Konst 150 0 0 150 150 

Omdaning-Bro 200 0 0 200 200 

Digitaliseringsmedel Konstgräsrobot 375 0 375 375 0 

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

Vuxen 550 0 200 550 350 

Funktionsnedsättning 450 0 50 450 400 

Socialpsykiatri 50 0 450 50 -400 

Socialnämnden 1 050 0 700 1 050 350 

Gatubelysning 4 000 2 055 1 152 1 152 0 

Beläggningsunderhåll 8 985 2 952 5 266 5 266 0 

Lekplatser 4 261 3 298 3 700 3 700 0 

Bullerdämpande åtgärder 4 180 878 3 826 3 826 0 

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

Parkeringspaket Kungsängen 877 2 293 0 800 800 

Trygghetsskapande åtgärder 3 845 3 050 3 200 3 241 41 

Investering upplag 500 0 330 330 0 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängens C lekyta 616 84 616 616 0 

Gång och cykelramp 750 0 750 750 0 

Brorenovering 5 000 0 100 5 000 4 900 

Båtramp Björknäs 200 0 200 200 0 

Fordon (Mät) 800 0 800 800 0 

Mätutrustning 500 0 500 500 0 

Drönare 200 0 200 200 0 

Automatisering manuella processer 300 0 300 300 0 

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

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

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

Permaodling (Omdaning Bro) 300 0 300 300 0 

Skyltning (Omdaning Bro) 500 0 500 500 0 

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

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

Containrar kretsloppscentraler 765 0 765 765 0 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2021 

Prog-
nos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Summa Avfall 765 0 765 765 0 

Diverse maskiner 1 141 50 500 500 0 

Pumpstationer 10 817 774 4 000 11 962 7 962 

Tillskottsvatten 13 407 182 7 000 52 318 45 318 

LPS pumpar 6 097 112 1 500 6 388 4 888 

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

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

Vattenkiosker 1 193 0 600 1 089 489 

Dagvatten 22 832 1 522 5 000 26 740 21 740 

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

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

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

Överföringsledning Säbyholm 10 000 45 0 17 889 17 889 

Nya fordon 5 110 0 700 4 749 4 049 

Parken Gröna dalen 12 500 848 0 10 182 10 182 

Norrvatten ledningsflytt 10 000 2 003 67 3 478 3 411 

Tjusta 2 905 6 216 24 000 55 484 31 484 

Upplagsplats 3 500 0 500 3 500 3 000 

Anläggningsavgifter 0 -13 378  0 0 

Nya ledningsrätter 0 143  0 0 

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

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

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

Larm och säkerhet 2 065 0 2 065 2 065 0 

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

Utomhusmiljö förskolor och skolor 500 0 500 500 0 

Summa Utbildningsnämnden 6 065 0 6 065 6 065 0 

Vård- och omsorgsboende 600 0 600 600 0 

Förebyggande enheten 100 0 100 100 0 

Hemtjänst 100 0 100 100 0 

Äldre- och omsorgsnämnden 800 0 800 800 0 

      

Summa Investeringsredovisning totalt   232 979 553 233 320 254 
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3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Resultaträkning 

Tkr Not 
Utfall 

202208 
Utfall 

202108 
Budget 
202212 

Prognos 
202212 

Verksamhetens intäkter 3 378 862 322 421 400 517 557 569 

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

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

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

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

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

Verksamhetens resultat  172 382 112 742 3 012 175 255 

Finansiella intäkter 8 6 358 5 254 7 256 15 568 

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

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

Extraordinära poster 10     

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

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

      

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

  

3.2 Balansräkning 
Tkr Not 202208 202112 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 11 8 000 6 472 

Materiella anläggningstillgångar    

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

Maskiner och inventarier 13 87 007 93 869 

Finansiella anläggningstillgångar 14 37 682 36 124 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 166 360 2 001 684 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Exploateringsfastigheter, förråd 15 20 546 20 546 

Fordringar 16 254 321 250 953 

Kassa och bank 17 126 869 128 787 

Summa omsättningstillgångar  401 736 400 285 

    

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

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 18   

Årets resultat  173 141 128 727 

Resultatutjämningsreserv  107 088 107 088 

Social investeringsfond  30 429 39 652 

Övrigt eget kapital  1 104 636 966 686 

Summa eget kapital  1 415 294 1 242 153 

Avsättningar 19   

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser  263 039 247 736 

Övriga avsättningar    

Skulder    

Långfristiga skulder 20 569 195 528 842 

Kortfristiga skulder 21 320 569 383 239 

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

  

  

  

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Not 202208 202112 

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

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

  

3.3 Kassaflödesanalys 

Tkr 
Not 
24 202208 202108 202112 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

     

Årets resultat  173 142 114 806 128 727 

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

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

Upplösning långfristig skuld förutbetalda exploateringsintäkter    -2 944 

Justering netto reavinster/förluster  -51 13 960 

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

Byte av mark och gåvor  -33 828   

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

     

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

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

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

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

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten  173 824 145 688 196 566 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

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

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

Försäljning av materiella anläggningstillångar   241 241 

Justering bokning f inansiell leasing förändring inventarier  3 758  1 049 

Investering i f inansiella anläggningstillgångar  -1 558   

Försäljning av f inansiella anläggningstillgångar  51 145 146 

Byte av mark och gåvor  33 828   

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

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Ökning/minskning långfristiga skulder     

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

Ökning/Minskning långsiktiga fordringar   145 150 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   71 001 220 150 

     

Årets kassaflöde  -1 918 17 653 82 836 

Likvida medel vid årets början  128 787 45 952 45 952 

Likvida medel vid årets slut  126 869 63 605 128 787 
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4 Noter 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). I detta bokslut redovisas leasingkostnader avseende lös egendom i enlighet med 
RKR R 5. Kommunen arbetar med att få fram eventuell redovisning av finansiell 
leasing avseende fast egendom och hoppas redovisa detta vid årsbokslutet. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 
sammantaget överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa 
förekommit under året. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos 

Övriga intäkter 

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 
form av mark, konst, vägkropp och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt. 

Anläggningstyp och komponenter Livslängd 

Mark Obegränsad livslängd 

VA-anläggningar  

Ledning 70 år 

Pumpstation 25 år 

Övrigt 10 -30 år 
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Anläggningstyp och komponenter Livslängd 

Gata  

Vägkropp Obegränsad livslängd 

Beläggning 15 år 

Byggnad  

Stomme 60 år 

Tak 30 år 

Fasad/Fönster/dörrar 30 år 

Installationer 20 år 

Invändigt bygg 10 år 

Övrigt  

Konst Obegränsad livslängd 

Maskiner och inventarier 3 -10 år 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. 
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om 
avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. 
Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att 
det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 
tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (24 150 kr) och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida 
ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas 
minst ett halvt prisbasbelopp. Rättigheter utan begränsad nyttjandeperiod som t.ex. 
ledningsrätter tas upp som immateriell tillgång oavsett beloppsgräns. Immateriella 
anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och 
eventuell nedskrivning. Förvärvade IT licenser skrivs av linjärt under avtalstiden som är 
3 år. 
 
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning 
och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar 
som är utsatta för värdeminskning. Materiella anläggningstillgångar som har betydande 
komponenter med ett anskaffningsvärde på minst 1 000 000 kr, med väsentlig skillnad i 
nyttjandeperiod skrivs av separat. 
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Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som 
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 
kommer att leda till utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket 
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning i kommunen. Reservering och uttag från resultatutjämningsreserven 
specificeras i balanskravsutredningen. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med 
riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2020 har totalt 77 mnkr 
reserverats inom det egna kapitalet till fonden. 

T.o.m 202208 har 46,6 mnkr tagits ut från fonden. 

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

  202108 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Insättning till social 
investeringsfond   

30 0
00  

15 0
00 

12 0
00 

10 0
00   

10 0
00 

Uttag från sociala 
investeringsfonden -9 223 

-8 
030 

-12 
206 

-8 
054 

-1 
352 

-3 
026 

-2 
637 

-2 
043   

Ackumulerad social 
investeringsfond 30 429 

39 
652 

47   
682 

29   
888 

37   
941 

24   
294 

15   
320 

7     
957 

10   
000 

10   
000 

  

4.2 Noter till resultaträkningen 
Noter 202208 202108 202112 

    

Not 3 Verksamhetens intäkter    

Försäljningsintäkter 1 772 8 360 30 201 

Taxor och avgifter 124 487 126 529 186 637 

Hyror och Arrenden 17 066 16 571 24 351 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 123 392 118 763 178 289 

Bidrag/gåvor från privata aktörer 33 994  285 

EU-bidrag 3 280 403 723 

Övriga bidrag 1 018 1 492 1 525 
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Noter 202208 202108 202112 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 37 295 35 508 58 796 

Intäkter från exploateringsverksamhet 35 272 14 433 28 950 

Försäljning tomträtter 1 285 362 362 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar    

Jämförelsestörande poster     

I Exploateringsintäkter ingår försäljning exploateringsmark och 
exploateringsbidrag 35 272 14 433 28 950 

I övriga bidrag ingår erhållna allmänna anläggningar 33 828   

I bidrag och kostnadsersättningar från staten ingår ersättning 
för Covid-19 kostnader   17 057 

I taxor och avgifter ingår gatukostnadsersättning 14 196 27 028 35 426 

I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet    

Summa verksamhetens intäkter 378 861 322 421 510 120 

    

Not 4 Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -697 155 -664 063 -1 039 141 

Pensionskostnader -67 976 -82 451 -111 083 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -1 799 -624 -1 133 

Bränsle energi och vatten -23 529 -22 394 -34 581 

Köp av huvudverksamhet -370 739 -321 682 -496 027 

Lokal- och markhyror -94 271 -95 236 -142 649 

Övriga tjänster -142 795 -116 852 -206 695 

Lämnade bidrag -36 455 -39 501 -58 894 

Realisationsförluster och utrangeringar  -158 -1 106 

Övriga verksamhetskostnader -39 862 -33 587 -66 526 

Jämförelsestörande poster     

I verksamhetens pensionskostnader ingår förändrade 
livslängdsantagande i RIPS (pensionsskuldsberäkningen)   -10 971 

I verksamhetens kostnader ingår kostnader avseende Covid-
19   -25 867 

Summa verksamhetens kostnader -1 474 580 -1 376 548 -2 157 836 

    

Not 5 Avskrivningar    

Avskrivning immateriella tillgångar -3 604 -3 366 -5 031 

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -30 535 -26 316 -40 598 

Avskrivning maskiner/inventarier -14 274 -15 486 -22 973 

Avskrivning på leasade inventarier -288 -38 -97 

Summa avskrivningar -48 701 -45 206 -68 699 

    

Not 6 Skatteintäkter    

Allmän kommunalskatt 928 054 880 889 1 321 333 

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 7 203 3 755 4 745 

Skatteavräkning innevarande år, prognos 21 380 15 149 34 401 

Summa skatteintäkter 956 637 899 793 1 360 479 
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Noter 202208 202108 202112 

Slutavräkningsdifferensen för  2021 visar en positiv korrigeringspost med 359 kr per invånare den 1.11 2020 och den 
preliminära slutavräkningen för 2022 visar en positiv avräkning med 1 038 kr per invånare den 1.11 2021 enligt 
SKR:s prognos (cirkulär 22:28). Jämfört med prognos i april är det en förbätting med 160 kr respektiva 479 kr per 
invånare. 

    

Not 7 Statsbidrag och utjämning    

Inkomstutjämningsbidrag 199 526 170 650 255 975 

Införandebidrag    

Regleringsbidrag 56 858 59 654 89 481 

Kostnadsutjämningsbidrag 80 309 63 344 95 016 

Kommunal fastighetsavgift 34 175 32 406 48 362 

Generella bidrag från staten 1 539  13 031 

Regleringsavgift    

Avgift till LSS-utjämning -12 244 -13 772 -20 657 

Summa statsbidrag och utjämning 360 164 312 281 481 208 

    

    

Not 8 Finansiella intäkter    

Ränta på likvida medel 656 456 456 

Ränta kravverksamhet 254 247 358 

Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB    

Ränta utlämnade lån  1 0 

Utdelning Kommuninvest AB 1 195 245 245 

Borgensavgift Koncernföretag 4 151 4 151 6 226 

Realiserad vinst Vårljus 51 146 146 

Övriga f inansiella intäkter 51 9 91 

Summa finansiella intäkter 6 358 5 254 7 520 

    

Not 9 Finansiella kostnader    

Ränta upptagna lån -726 -74 -112 

Ränta på leasingskuld -14 -3  

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -4 664 -2 918 -3 669 

Övriga f inansiella kostnader -195 -196 -284 

Summa finansiella kostnader -5 599 -3 191 -4 065 

    

Not 10 Extraordinära poster     

Inga extraordinära poster under 2021 och per 202208    
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4.3 Noter till balansräkningen 
Noter 202208 202112 

   

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar   

   

Ingående Anskaffningsvärde 25 986 48 448 

Inköp 1 904 595 

Försäljningar   

Utrangeringar  -26 082 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 228 3 025 

Utgående anskaffningsvärde 31 118 25 986 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -19 514 -40 564 

Försäljningar   

Utrangeringar  26 081 

Överföringar   

Årets avskrivningar -3 604 -5 031 

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 118 -19 514 

   

Utgående redovisat värde 8 000 6 472 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 3 år 3 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar    

   

Ingående Anskaffningsvärde 1 783 512 1 548 647 

Inköp 11 954 15 251 

Försäljningar   

Utrangeringar  -2 701 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 126 079 222 315 

Utgående anskaffningsvärde 1 921 546 1 783 512 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -392 497 -354 232 

Försäljningar   

Utrangeringar  2 333 

Överföringar   

Årets avskrivningar -30 535 -40 598 

Utgående ackumulerade avskrivningar -423 032 -392 497 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar   

Försäljningar   

Utrangeringar   

Årets nedskrivningar/återföringar   

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 
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Noter 202208 202112 

   

Pågående arbeten till- och ombyggnad   

Redovisat värde vid årets början 474 204 387 690 

Årets investeringar 190 708 292 779 

Överföring från pågående arbeten -129 754 -206 265 

Redovisat värde vid årets slut 535 159 474 204 

   

Utgående redovisat värde 2 033 672 1 865 218 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 36 år 28 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 13 Maskiner och inventarier   

   

Ingående Anskaffningsvärde 262 284 266 057 

Inköp 7 254 26 691 

Försäljningar  -500 

Utrangeringar  -36 247 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 446 6 283 

Utgående anskaffningsvärde 269 984 262 284 

   

Ingående avskrivningar -168 415 -181 114 

Försäljningar  220 

Utrangeringar  35 549 

Överföringar   

Årets avskrivningar -14 562 -23 070 

Utgående ackumulerade avskrivningar -182 977 -168 415 

   

Utgående redovisat värde 87 007 93 869 

Därav f inansiell leasing 4 422  

Genomsnittlig nyttjandeperiod 7 år 5 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

   

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier och andelar   

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000 

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068 

Inera AB 43 43 

Kommuninvest ekonomisk förening 13 177 11 619 

Summa Aktier och andelar  32 287 30 729 

Långfrisig utlåning   

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 
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Noter 202208 202112 

Källskolan 1 281 1 281 

Montesoriskolan Pärlan 175 175 

Summa Långfristig utlåning 1 890 1 890 

Bostadsrätter 3 505 3 505 

Summa finansiella anläggningstillgångar  37 682 36 124 

   

Not 15 Exploateringsfastigheter   

Tomtmark för försäljning 20 408 20 408 

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 138 138 

Summa exploateringsfastigheter 20 546 20 546 

   

Not 16 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 35 322 66 446 

Statsbidragsfordringar 2 183 2 807 

Skattefordringar 14 920 35 884 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 157 538 112 715 

Övriga kortfristiga fordringar 44 358 33 102 

Summa kortfristiga fordringar 254 321 250 953 

   

Not 17 Kassa och Bank    

Kassa 6 8 

Postgiro 3 9 

Bank 126 861 128 770 

Summa Kassa och Bank 126 869 128 787 

Kommunen har tillsammans med koncernbolagen en gemensam 
checkräkningskredit  50 mnkr. Krediten är för närvarande outnyttjad.   

   

Not 18 Eget Kapital   

Ingående balans Eget Kapital 1 095 413 958 656 

Uttag Social investeringsfond 9 224 8 030 

Reservering Social investeringsfond   

Reservering (RUR)   

Eget kapital 1 104 637 966 686 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 107 088 107 088 

IB Social investeringsfond 39 652 47 682 

Uttag Social investeringsfond -9 224 -8 030 

Reservering Social investeringsfond   

Social investeringsfond 30 428 39 652 

Årets resultat 173 141 128 727 

Summa Eget Kapital 1 415 294 1 242 153 

   

Not 19 Avsättningar   

Särskild avtalspension 1 080 1 324 
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Noter 202208 202112 

PA/KL och övrig pension 210 604 198 045 

Summa pensioner 211 684 199 369 

Löneskatt 51 355 48 367 

Summa avsatt till pensioner 263 039 247 736 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i 
verksamheten   

   

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar   

Avsättning pensioner (Not 19) 263 039 247 736 

Pensionsavgift individuell del (Not 21) 32 956 41 749 

Pensionsförpliktelser (Not 23) 443 941 453 056 

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 739 936 742 540 

   

Not 20 Långfristiga skulder    

Kommuninvest 290 000 290 000 

Långfristig leasingskuld 3 685 750 

Summa lån kreditgivare 293 685 290 750 

Förutbetalda intäkter som regleras över f lera år:   

Anslutningsavgifter VA 250 721 220 909 

Offentliga investeringsbidrag 24 789 17 183 

Summa förutbetalda intäkter 275 511 238 092 

Summa långfristiga skulder 569 195 528 842 

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under 
samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.   

   

Not 21 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 36 540 125 697 

Moms 4 561 6 328 

Personalens skatter, avgifter 37 839 36 771 

Semester, övertidsskuld m.m 34 934 65 637 

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 32 956 41 749 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 29 007 16 302 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 94 822 58 808 

Balanserat resultat VA  -10 957 

Balanserat resultat renhållningen  2 167 

Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut 25 000 25 000 

Kortfristig del av leasingskuld 737  

Negativ avräkning skatteintäkter   

Övrigt 24 172 15 737 

Summa Kortfristiga skulder 320 569 383 239 

   

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter   

Kungsängens Tennisklubb 490 490 
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Noter 202208 202112 

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 

Brf i HSB 17 938 17 938 

AB Upplands-Brohus 925 900 925 900 

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 832 000 832 000 

Österhöjdens Garage AB 21 000 21 000 

Brandkåren Attunda 32 202 22 137 

Summa 1 956 980 1 946 916 

   

Not 23 Pensionsförpliktelser   

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 357 268 364 603 

Löneskatt 86 673 88 453 

Summa 443 941 453 056 

  

Upplands-bro kommun har i oktober 1999, kf § 64, ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-06-30 var 
medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk 
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-bro kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala 
tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Upplands-bros andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 2 551 811 841 kronor (0,435 %)och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 2 543 499 428 kronor (0,441 %). 

4.4 Leasing 
Leasingavgifter (tkr)    

lös egendom 202 208 202 112 202 108 

Operationell leasing    

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:    

Inom 1 år 4 261 2 241 2 089 

Senare än 1 år men inom 5 år 2 572 1 711 1 871 

Senare än 5 år 0 0 0 

 6 833 3 952 3 960 

    

Leasing    

lös egendom 202 208 202 112 202 108 
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Leasingavgifter (tkr)    

Finansiell leasing    

    

Totala minimileaseavgifter 4 554 976 1 039 

Framtida f inansiella kostnader -132 -24 -29 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 4 422 952 1 011 

    

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt 
följande:    

Inom 1 år 737 202 155 

Senare än 1 år men inom 5 år 3 685 750 856 

Senare än 5 år 0 0 0 

 4 422 952 1 011 

  

4.5 Kassaflödesanalysens noter 
Not 24 Kassaflödesanalysen 

Årets kassaflöde visar en minskning av likvida medel med 1,9 mnkr. Likvida medlen är 
vid periodens början 128,8 mnkr och vid periodens slut 126,9. 

Den löpande verksamheten har genererat ett positivt kassaflöde med 173,8 mnkr medan 
investeringsverksamheten har ett negativt kassaflöde med 175,7 mnkr. 

Inga nya lån har upptagits under de 8 första månaderna 
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5 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna 

(tkr) Budget 202208 Redovisat 202208 Budgetavvikelse 202208 
Avvikelse 

202108 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto Netto 

Revision 813  432  381 0 381 530 

Kommunledn. -
kontoret 138 669 39 427 131 979 40 120 6 690 693 7 383 2 761 

Samhällsbyggn
ads-kontoret 
(ks) 22 373 16 990 43 640 90 591 -21 267 73 601 52 334 29 779 

Försäljning 
tomträtter  733  1 286 0 553 553 46 

Kommunstyrel
sen 161 042 57 149 175 619 131 996 -14 576 74 847 60 271 32 586 

Bygg- och 
miljönämnden 12 761 9 507 13 301 9 546 -540 38 -501 -387 

Gymnasieskola 190 919 100 447 188 974 101 199 1 945 752 2 697 4 193 

Gymnasiesärsk
ola 8 200 89 9 161 148 -961 59 -902 887 

Vuxenutbildning
en 25 027 10 722 27 994 18 979 -2 966 8 257 5 290 -352 

Gymnasie- 
och 
vuxenutbildnin
gsnämnden 224 146 111 258 226 128 120 326 -1 982 9 067 7 085 4 728 

Kultur- och 
fritidsnämnde
n 74 267 12 240 72 719 12 764 1 548 524 2 073 3 197 

Socialnämnde
n 222 936 38 409 223 997 36 054 -1 061 -2 354 -3 415 -5 308 

Ekonomiskt 
bistånd 16 600 333 17 182 637 -582 304 -279 859 

Tekniska 
nämnden, 
skattefinansiera
t 51 375 4 091 48 448 4 821 2 927 730 3 657 3 304 

Vatten- och 
avloppsverksa
mhet 42 925 46 022 44 894 32 967 -1 969 -13 055 -15 024 -12 245 

Avfallsverksam
het 23 783 23 566 19 896 23 865 3 887 299 4 186 722 

Tekniska 
nämnden 118 082 73 679 113 238 61 653 4 845 -12 026 -7 182 -8 219 

Utbildningsnä
mnden 984 047 469 867 998 606 498 516 -14 558 28 649 14 091 22 711 

Äldre- och 
omsorgsnämn
den 254 247 89 017 256 892 98 334 -2 644 9 317 6 672 7 718 

Nämnder 2 068 942 861 460 2 098 112 969 825 -29 170 
108 36

5 79 196 58 415 

Internränta  7 000  9 534  2 534 2 534 2 545 

Semesterlöne-
skuld m.m   5 084  -5 084 0 -5 084 -8 356 
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(tkr) Budget 202208 Redovisat 202208 Budgetavvikelse 202208 
Avvikelse 

202108 

Personalkostna
der (pensioner, 
försäkringar 
m.m) 17 745  10 900  6 845  6 845 -15 464 

Oförutsedda 
kostnader 13 267    13 267  13 267  

Övriga 
kostnader   1 835 1 255 -1 835 1 255 -580 13 333 

Kommun-
gemensam 31 012 7 000 17 820 10 789 13 192 3 789 16 981 -7 941 

Driftredovisnin
g kommunen 2 099 954 868 460 2 115 932 980 615 -15 978 

112 15
5 96 177 50 474 

Skatteintäkter 
och bidrag, 
netto  1 280 063  1 316 802  36 739 36 739 34 625 

Finansnetto 3 467 5 034 5 427 6 308 -1 960 1 274 -686 362 

Finansiering 3 467 1 285 097 5 427 1 323 109 -1 960 38 012 36 052 34 987 

Totalt 2 103 421 2 153 557 2 121 359 2 303 724 -17 938 
150 16

7 
132 22

9 85 461 

Resultat  50 136  182 365   
132 22

9 85 461 

Social 
investerings-
fond 14 111  9 224      

Resultat enligt 
resultat-
räkningen  36 025  173 141     
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6 Investeringsredovisning 

  
Total 

budget 

Förbru-
kat tom 

2021 

Redo-
visat 

202208 
Budget 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram KS oförutsett 1 200 0 0 1 200 1 200 

Internleasing datorer till verksamheterna 0 0 1 127 0 -1 127 

Bredbandsutbyggnad 1 000 160 0 840 840 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 1 342 3 000 1 658 

Investeringsram KLK 1 500 0 1 004 1 500 496 

Ökad digitalisering 5 113 0 663 5 113 4 450 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 4 307 1 438 2 086 648 

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

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Våtmark Lejondalssjön 0 110 22 0 -22 

Våtmark Örnässjön 0 62 35 0 -35 

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

Markförvärv Aspvik 787 0 787 787 0 

Omdaning Bro 6 300 0 182 6 300 6 118 

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

Exploateringsprojekt   86 279  -86 279 

Kommunstyrelsen 39 683 17 103 102 885 24 326 -78 559 

Digitalisering e-tjänster 1 116  305 1 116 811 

Bygg- och miljönämnden 1 116 0 305 1 116 811 

Gymnasieverksamhet 4 336 0  4 336 4 336 

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

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön 15 500 
11 980,9

0 2 305,70 3 519,10 1 213,40 

Upprustning Kvistaberg 4 767 3 244,30 22,7 1 522,70 1 500,00 

Renovering av Ridhuset 3 500 0 718,8 3 500 2 781,20 

Inventarier bibliotek 300 0 0 300 300 

Inventarier på fritidsgårdar 150 0 0 150 150 

Underhåll fastigheter fritid 2 429,53 0 1 038 2 429,53 1 391,53 

Underhåll fastigheter kultur 2 146 0 132,3 1 946 1 813,70 

Konstgräs bro IP0 5 000 55,4 3 086,60 4 944,60 1 858,00 

UTV - fordon IP 250 0 224 250 26 

Utveckling Stjärnparken 800 0 613,2 800 186,8 

Solceller Kungsängens IP 4 200 0 131,3 4 200 4 068,70 

Solceller Bro IP 4 200 0 32 4 200 4 168 

Renovering simhallen 0 0 70,5 0 -70,5 

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

Motionsspår 3 500 0 710,7 3 500 2 789,30 

Konst 150 0 0 150 150 

Omdaning-Bro 200 0 0 200 200 

Digitaliseringsmedel Konstgräsrobot 375 0 0 375 375 
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Total 

budget 

Förbru-
kat tom 

2021 

Redo-
visat 

202208 
Budget 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Kultur- och fritidsnämnden 48 768 15 281 9 086 33 287 24 201 

Vuxen 550 0  550 550 

Funktionsnedsättning 450 0  450 450 

Socialpsykiatri 50 0  50 50 

Socialnämnden 1 050 0 0 1 050 1 050 

Gatubelysning 4 000 2 055 390 1 152 762 

Beläggningsunderhåll 8 985 2 952 2 116 5 266 3 150 

Lekplatser 4 261 3 298 2 718 3 700 982 

Bullerdämpande åtgärder 4 180 878 105 3 826 3 721 

Trafik och tillgänglighetsprogram 15 476 8 653 4 851 16 265 11 414 

Trafik och tillgänglighetsprojekt statliga bidrag) 11 873 19 818 -6 122 0 6 122 

Parkeringspaket Kungsängen 877 2 293 0 800 800 

Trygghetsskapande åtgärder 3 845 3 050 216 3 241 3 025 

Investering upplag 500 0 0 330 330 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängens C lekyta 616 84 573 616 43 

Gång och cykelramp 750 0 651 750 99 

Brorenovering 5 000 0 28 5 000 4 972 

Båtramp Björknäs 200 0 0 200 200 

Fordon (Mät) 800 0 0 800 800 

Mätutrustning 500 0 0 500 500 

Drönare 200 0 0 200 200 

Automatisering manuella processer 300 0 0 300 300 

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

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

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

Permaodling (Omdaning Bro) 300 0 0 300 300 

Skyltning (Omdaning Bro) 500 0 0 500 500 

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

Tekniska nämnden skattefinansierat 71 698 43 233 5 526 52 281 46 755 

Containrar kretsloppscentraler 765 0 0 765 765 

Summa Avfall 765 0 0 765 765 

Diverse maskiner 1 141 50 181 500 319 

Pumpstationer 10 817 774 208 11 962 11 754 

Tillskottsvatten 13 407 182 0 52 318 52 318 

LPS pumpar 6 097 112 472 6 388 5 916 

Åtgärder spillvattenledning 149 503 4 184 9 403 135 588 126 185 

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

Vattenkiosker 1 193 0 602 1 089 487 

Dagvatten 22 832 1 522 0 26 740 26 740 

Nya ledningar ospec ledningsrenovering & servis 
ofördelat 22 402 2 406 14 806 26 460 11 654 
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Total 

budget 

Förbru-
kat tom 

2021 

Redo-
visat 

202208 
Budget 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Utökat VA verksamhetsområde 52 922 14 0 33 999 33 999 

Ådö utbyggnad 43 172 16 424 17 438 21 772 4 334 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 45 0 17 889 17 889 

Nya fordon 5 110 0 693 4 749 4 056 

Parken Gröna dalen 12 500 848 0 10 182 10 182 

Norrvatten ledningsflytt 10 000 2 003 67 3 478 3 411 

Tjusta 2 905 6 216 16 373 55 484 39 111 

Upplagsplats 3 500 0 42 3 500 3 458 

Anläggningsavgifter 0 -13 378 -29 782 0 29 782 

Nya ledningsrätter 0 143 76 0 -76 

Exploateringsprojekt   17 227,6  
-17 

227,6 

Summa VA 396 531 24 298 47 807 429 207 381 400 

Summa Tekniskanämnden 468 994 67 531 53 333 482 253 428 920 

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 2 500 0 50 2 500 2 450 

Larm och säkerhet 2 065 0 746 2 065 1 319 

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

Utomhusmiljö förskolor och skolor 500 0 0 500 500 

Summa Utbildningsnämnden 6 065 0 796 6 065 5 269 

Vård- och omsorgsboende 600 0 4 600 596 

Förebyggande enheten 100 0  100 100 

Hemtjänst 100 0  100 100 

Äldre- och omsorgsnämnden 800 0 4 800 796 

      

Summa Investeringsredovisning totalt   166 407 553 233 386 825 
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1.1 Miljöbokslut 

1.1.1 Ansvarsområde och organisation 

Cheferna inom kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att 
miljöarbetet leds och utvecklas enligt kraven i Svensk Miljöbas och kommunens 
miljömål. Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår 

bland annat kommunens kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. 
Cheferna ansvarar även för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina 

medarbetare, och återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 
Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljöobud från varje kontor samt 
kommunala bostadsbolaget (miljögruppen), som i sin tur leds av miljöstrateg. 

Miljöstrategen utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet och fungerar 
som stöd både till kommunledningsgrupp och miljöombud. Miljöombuden bidrar till ett 

fungerande miljöarbete genom att bland annat bidra till att utforma lokala rutiner, 
fungera som stöd i kontorens mål- och budgetarbete, introducera miljöarbetet och föra 
en dialog om detta vid sitt kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 

Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 
för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. 

Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 
inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 
näringsidkare och föreningar. Upplands-Bro kommun ingår för perioden 2021-2023 i en 

klustersamverkan med Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun med beviljade 
medel från Energimyndigheten. Huvudmannaskapet kommer att fortsätta innehas av 

Sigtuna kommun under 2023. Nytt samarbetsavtal kommer att arbetas fram i början av 
2023 för nästkommande period. 

1.1.2 Kommunens miljöarbete till och med 31/8 

Den nya miljöutredningen blev klar 2021 och har ersatt miljöutredningen från 2016. 

Med den nya miljöutredningen som viktigt underlag togs under våren 2022 en ny Miljö- 
och klimatstrategi fram. Strategin ska vara ett styrande dokument som binder samman 

och pekar ut en riktning för kommunens sammanlagda miljöarbete. Strategin fokuserar 
på tre huvudsakliga miljöaspekter som Upplands-Bro särskilt behöver jobba med: 

klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Dessa fokusområden sammanfattar 
kommunens tidigare utpekade betydande miljöaspekter och utgår från kommunens 
övergripande mål. Miljö- och klimatstrategin är på remiss hos nämnder och bolag till 

och med november. 

Upplands-Bro kommun är en miljödiplomerad kommun sedan 2019 och genomgår i och 

med detta en miljörevision varje år. Det konkreta miljöarbetet sker i verksamheterna 
och samtliga av kommunens verksamheter kallas till revision över en femårsperiod där 
de visar upp sitt miljöarbete och ringar in förbättringsområden. Den årliga revisionen av 

det systematiska miljöarbetet planeras till oktober 2022. 

Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit samordnade 

och bistått i kommunikationsinsatser. Sedan 2021 kan kommunens invånare vända sig 
direkt till en anställd energi- och klimatrådgivare inom klustret. 
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1.1.3 Viktiga händelser under året 

Ny Miljö- och klimatstrategi med kopplad klimatbudget är framtagen, och på remiss 

under hösten. Underlag i form av ett klimatbokslut togs också fram, där det framgår att 
kommunorganisationens samlade klimatsläpp 2021 var ca 12784 ton CO2e och 
kommunens som geografiskt område hade utsläpp på ca 281822 ton CO2e. Bokslutet 

räknar in direkta och indirekta utsläpp från energi, konsumtion och mat. Strategin 
innehåller regionala och nationella miljömål med ett lokalt tillägg om en klimatneutral 

kommunorganisation 2030 som målsättning. Kopplat till strategin finns ett också en 
klimatbudget som visar hur mycket klimatgaser som Upplands-Bro högst kan släppa ut 
till 2045 för att ligga i linje med kommunens, regionens och nationens miljömål, i i 

vilken takt utsläppen bör minska. Arbetet tas vidare in i 2023 för att konkretiseras till 
åtgärder. 

Energi- och klimatrådgivningen har i år gjort eller kommer att göra bland annat: en 
mängd individuella rådgivningssamtal, utskick och kampanjer, skolbesök Tekniska 
museet, Mobilitetsveckan med elbilswebbinarium samt cykelservice i Kungsängen. Nytt 

samarbetsavtal kommer att arbetas fram i början av 2023 för nästkommande period. 

Ny avfallsplan är framtagen och beslutad och ute på samråd till september. Planen 

beräknas antas tidigt 2023. Ansvarig enhet är Avfallsenheten. 

Upphandling av digitalt kemikaliehanteringssystem har genomförts. 

Miljöutbildningen har kommit ut i en ny uppdaterad version under våren 2022. 

Kommunen klättrade i Aktuell Hållbarhets rankning över miljöbästa kommun från plats 
104 till 52. I gruppen Storstäder och storsdagsnära kommuner hamnade vi på plats 21 av 

46 och i gruppen Stockholms Län kom vi på plats 15 av 26. 

Earth Hour-veckan 2022 genomfördes med olika aktiviteter. Bland annat information 
om kommunens cykelåtgärder och tips om solpaneler. 

En stor mängd aktiviteter och åtgärder på området biologisk mångfald och cirkulär 
ekonomi har gjorts genom Samhällsbyggnads detaljplaneprocesser. 

Miljöstipendium gick till kommunekologen Johan Björklind och priset till Årets 
Hållbara Företag gick till Happy Tammsvik. 

Vi deltar fortsatt i det treåriga projektet Fossilfritt 2030 som stöttar kommunen med att 

ställa om till fossilfria transporter. Arbetet med att ställa om fordonsflottan till fossilfritt 
pågår även efter att projektet tar slut i oktober 2022. 

Resvaneundersöknigen CERO har skickats ut till alla med minst 50% anställningsgrad 
och sammanställning av resultat väntas höst 2022. 

Former för fördjupade samarbeten mellan miljöstrateg och strateg för social hållbarhet, 

samt mellan miljöstrateg och upphandlingsenheten är under utveckling. 

Ny miljöstrateg har anställts från och med mitten av maj 2022. 
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1.1 Personalbokslut 

1.1.1 Sammanfattning 

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

gemensamma välfärdsarbetet. 

Sedan motsvarande period förra året har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller 

visstidsanställd med månadslön ökat med tio personer, från 1981medarbetare till 1991. 

Det är 1 753 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 
33 personer. De månadsanställda som är visstidsanställda är 238 personer. Vilket är en 

minskning med 23 personer jämfört med motsvarande period förr året. 

Hittills under 2022 har rekryteringsfunktionen arbetat med 38 specialist- och 

chefsrekryteringar. 

Vikariefunktionen arbetar med rekryteringar av timvikarier till våra verksamheter. 
Hittills under året, dvs fram till 31 aug 2022 har vi anställt drygt 125 timvikarier. 

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 

tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 
ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla 
medarbetare. Därför pågår ett omfattande friskfaktorarbete under året. 

1.1.2 Personalstatistik 

Antal månadsanställda medarbetare  

Anställningsform 2022-08 2021-08 2020-08 

Tillsvidareanställda 1 753 1 720 1 712 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 238 261 282 

Totalt 1 991 1 981 1 994 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 

Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform 2022-08 2021-08 2020-08 

Tillsvidareanställda 1 704 1 659 1 655 

Tidsbegr.månadsanställda 214 232 246 

Timanställda 66 67 87 

Totalt 1 984 1 958 1 988 
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Könsfördelning 2022-08, tillsvidareanställda medarbetare  

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 77,4 22,6 

Kommunledningsgruppen 69,2 30,8 

  

1.1.3 Dagens och framtidens kompetens 

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare 

med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet 
utvecklas Upplands-Bro. Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på 

arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, 
rekrytera, motivera och behålla personal samt arbetar med arbetsgivarvarumärket. 

Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, för dem som är intresserade av 

ledarskap. För att bli antagen sker en urvalsprocess, som bland annat omfattar testning. 
Detta program startas upp vart annat år och sträcker sig över två terminer. I maj 

avslutades den senaste kullen. Totalt deltog 18 aspiranter under året. 

Som ett led i arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 
medarbetare deltar vi i Medarbetarakademin, i samarbete med tre grannkommuner. 

Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 
deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 

egna arbetet hänger ihop med andras, samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 
Nästa omgång startar upp hösten 2022. 

Ledarskap 

Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att: 

 driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 

 skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i 

 efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 

 hålla budget 

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den komplexa 

omvärld som vi alla befinner oss i. Under våren har chefer i tre förvaltningar arbetet 
med Suntarbetslivs friskfaktorprocess. Under hösten kommer de kvarvarande kontoren 

att introduceras i samma process, då med enbart interna processledare från 
personalavdelningen. 

Kommundirektören har ett ledarforum där några träffar sker fysiskt och övriga digitalt. 

Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs tillsammans. 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av kommunens revisorer har EY översiktligt granskat Upplands-Bro kommuns 
delårsrapport per 31 augusti 2022. 

Efter genomförd granskning gör vi följande iakttagelser: 

 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella 
delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens 
finansiella ställning per den 31 augusti 2022 samt av dess finansiella resultat för 
perioden januari-augusti 2022.  

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

 Kommunen har sju övergripande mål som är finansiella och som ligger till grund för 
bedömning av god ekonomisk hushållning. Enligt delårsrapporten är prognosen att 
Upplands-Bro likt föregående år kommer att klara sex av sju mål. Det sjunde målet 
bedöms ej uppfyllas till följd av att inte alla nämnder uppvisar en positiv prognos på 
helårsbasis.   

 Resultatet för perioden uppgår till + 182,4 mkr inklusive social investeringsfond och 
prognosen för året är ett resultat om 198,8 mkr. I delårsresultatet ingår försäljning av 
exploateringsmark med 1,7 mkr samt gatukostnadsersättningar och 
exploateringsbidrag med sammanlagt 47,8 mkr.  

 Balanskravet uppnås per 31 augusti 2022, med ett balanskravsresultat på 173,1 mkr.  

 Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. 
Dokumentationen har varit god och upprättad tidsplan har följts. Nämnderna har 
lämnat en bra ekonomisk analys i delårsbokslutet med kommentarer till väsentliga 
avvikelser mot budget.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en översiktlig granskning av delårsbokslutet 
per 31 augusti 2022. Delårsbokslutet är ett bokslut som kommunen är skyldig att upprätta 
enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning.  

2.2 Uppdrag och syfte 

Enligt kommunallagens 12 kap 2§ ställs krav på att revisorerna ska bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Delårsrapporten ska 
behandlas av fullmäktige. Revisorernas bedömning och rapporten från de sakkunnigas 
granskning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.  

En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommun-fullmäktige i 
budget och i planer har fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

Revisorernas uppdrag är att: 

 bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, 

 bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen kan uppnås, 

 bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar 
för verksamheten kan nås samt 

 bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god redovisningssed för kommuner.  

2.3 Avgränsning och metod 

Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i 
förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk granskning och intervjuer med 
fokus på väsentliga områden. Intervjuerna har utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till 
resultatutfall, avvikelser mot budget och prognoser.  

Granskningen har även inriktats på om kommunens delårsrapport är upprättad enligt lagen 
om kommunal redovisning, enligt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 
samt kommunens egna anvisningar.  
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3 Analys av resultat och prognos i delårsbokslutet 

3.1 Utfall för perioden – Upplands-Bro 

 

Kommunens resultat för perioden uppgår till 181,3 mkr, vilket kan jämföras med resultatet för 
delårsbokslutet föregående år som då uppgick till 121,3 mkr. De högre intäkterna är en direkt 
följd av erhållen gatukostnadsersättning, ökade bidrag och kostnadsersättningar från staten 
samt högre exploateringsintäkter. Kommunen har fortsatt ett positivt resultat och prognosen 
för helåret visar på ett positivt resultat om 198,8 mkr varpå det inte har skett något 
ianspråktagande av resultatutjämningsreserven under perioden.  

De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget och prognos har i all 
väsentlighet kunnat analyserats. 
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3.2 Resultaträkningen 

Resultaträkning (TSEK) 

    

Förändring Kommentar Utfall  Utfall  

2022-08-31 2021-08-31 

Verksamhetens intäkter 378 862 322 421 56 441 18% 

Ökade intäkter från övertagande av gator och 

parkområden i exploateringsprojekt (Tegelhagen) 

34 MNKR samt högre exploateringsintäkter 21 

MNKR jämfört mot föregående år. 

Verksamhetens kostnader -1 474 580 -1 376 548 -98 032 7% 

Verksamhetskostnaderna har ökat och ökningen 

drivs främst av högre personalkostnader 33 till 

följd av lönerevision samt uppdateringar i 

pensionsprognosen MNKR, köp av 

huvudverksamhet 49 MNKR efter utökat 

samarbete med Jensen och etablering av en skola 

samt förskola.  

Avskrivningar -48 701 -45 206 -3 495 8% 

Avskrivningar har ökat med 3,5 MNKR gentemot 

förgående år till följd av årets investeringar och 

aktiveringar. 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-1 144 419 -1 099 333 -45 086 4%  

 

Skatteintäkter 956 637 899 793 56 844 6% 

Skatteintäkterna har ökat med 56 MNKR vilket 

förklaras huvudsakligen av ett ökat antal invånare 

i kommunen.  

 

Generella statsbidrag & 

utjämning 
360 164 312 282 47 882 15% 

Posten har ökat om 48 MNKR till följd av att 

kommunen erhållit högre 

inkomstutjämningsbidrag 29 MNKR samt högre 

kostnadsutjämningsbidrag om 17 MSNKR. 

 

 

 

 
Verksamhetens resultat 172 382 112 742 59 640 53%    

Finansiella intäkter 6 358 5 254 1 104 21% 

Finansiella intäkter består framförallt av 

borgensavgifter (4 MNKR). Ökningen jämfört 

mot föregående år förklaras främst av högre 

utdelning från Kommuninvest AB om 1 MNKR. 

 

 

Finansiella kostnader -5 599 -3 191 -2 408 75% 

Posten utgörs av diverse räntekostnader. 

Ökningen drivs främst av räntedelen kopplat till 

pensionsåtaganden samt de generellt högre 

ränteläget.    

 

 

Årets resultat inklusive 

social investeringsfond 
173 141 114 805 58 336 51%   

Medel från social 

investeringsfond 
9 224 6 505 2 719 42% 

Inga extraordinära poster finns likt föregående år. 

Den sociala investeringsfonden har ökat i 

jämförelse mot samma period 2021 med ett 

belopp motsvarande uttag under 2022.  

 

Årets resultat 182 365 121 310 61 055 50%    
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3.3 Balansräkningen 

TILLGÅNGAR (TSEK) 2022-08-31 2021-12-31 Förändring Kommentar 

Anläggningstillgångar      

Immateriella 

anläggningstillgångar 
8 000 6 472 1 528 24% 

Ökad omslutning då aktiveringar och inköp 

överstiger periodens avskrivningar. 

Byggnader och mark 2 033 672 1 865 218 168 454 9% 
Byggnader och Mark har ökat då årets 

investeringar uppgår till 190 MNKR. 

Maskiner och inventarier 87 007 93 869 -6 862 -7% 
Har minskat då periodens avskrivningar 

överstiger gjorda investeringar.    

Finansiella 

anläggningstillgångar 
37 682 36 124 1 558 4% 

Avser likt tidigare år innehav i dotter- och 

intresseföretag. Ökningen förklaras av 

tillkommande investeringar inom 

Kommuninvest AB. 

Summa 

anläggningstillgångar 
2 166 361 2 001 683 164 678 8% 

Ökning till följd av årets aktivering i mark, 

byggnader och tekniska anläggningar från 

pågående arbete.  

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter, 

varulager 
20 546 22 416 0 0% 

Minskningen förklaras av försäljning av 

tomtmarker har skett. 

Kortfristiga fordringar 254 321 250 953 3 368 1% 

Ligger i nivå med årsbokslutet och utgörs 

främst av kundfordringar 35 MNKR, 

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

158 MNKR samt övriga kortfristiga 

fordringar 44 MNKR.  

Kassa och bank 126 869 128 787 -1 918 -1% 

Något minskad kassa till följd av årets 

investeringar överstiger kassaflödet från den 

löpande verksamheten 

Summa 

omsättningstillgångar 
401 736 402 156 1 450 0%  

SUMMA TILLGÅNGAR 2 568 097 2 403 839 164 258 7% 
Ökad balansomslutning då kommunen fortsatt 

investerar. 

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER (TSEK) 
   2022-08-31 2021-12-31 Förändring Kommentar 

Eget kapital 1 415 294 1 242 153 173 141 14% Ökningen motsvarar periodens resultat 

Avsättningar  263 039 247 736 15 303 6% 

Avser framför allt avsättning för pensioner och 

tillhörande löneskatt som ökat till följd av 

ändrade livslängdsantaganden enligt prognos 

från KPA. 

Långfristiga skulder 569 195 528 842 40 353 8% 

Utgörs främst av lån till Kommuninvest om 

290 MNKR samt förutbetalda 

anslutningsavgifter för VA om 251 MNKR. 

Postens ökning drivs av anslutningsavgifterna 

då kommunen fortsatt växer. 

Kortfristiga skulder 320 569 383 239 -62 670 -16% 

Förändringen beror bl.a. på minskade 

leverantörsskulder och semesterlöneskulder 

vilket förklaras av lägre investeringsvolymer 

och timing effekt vad gäller semesteruttag i 

jämförelse mot perioden runt årsbokslutet. 

Summa skulder  889 764 912 081 -22 317 -2%  

SUMMA EGET 

KAPITAL OCH 

SKULDER 

2 568 097 2 401 970 166 127 7%   
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3.4 Förvaltningsberättelse 

Kommunen ska enligt Lag om kommunal redovisning (13 kap) i sin delårsrapport avge en 
förenklad förvaltningsberättelse. Av denna ska framgå händelser av väsentlig betydelse, 
kommunens förväntade utveckling, helårsprognos i förhållande till budget samt bedömning 
och prognos gällande balanskravsresultatet. 

Delårsrapporten innehåller en strukturerad redogörelse för arbetet att uppnå 
kommunfullmäktiges mål. Till skillnad från tidigare år gör kommunstyrelsen inte någon 
samlad bedömning av måluppfyllelsen och målen har (med undantag för mål avseende god 
ekonomisk hushållning) inga mätbara indikatorer som redovisas i delårsrapporten. 
Målredovisningen sker istället i form av en narrativ beskrivning av vidtagna åtgärder och 
aktiviteter under perioden januari-augusti.  

Av delårsrapporter framgår tydligt hur periodens resultat och helårsprognosen förhåller sig till 
den budget som fastställs för respektive nämnd och den kommungemensamma 
verksamheten. Inga närmare förklaringar ges till nämndernas utfall och prognos utan denna 
information återfinns i respektive nämnds interna delårsrapport. 

Som viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning lyfts den höga 
inflationstakten och vikande konjunkturen. Även om det nominella skatteunderlaget fortsätter 
öka bedöms den reala utvecklingen bli negativ 2023, till följd av prisökningar.  

Balanskravsresultatet har utretts och i delårsrapporten framgår prognos för helåret (se 4.2). 

4 Kommentarer rörande måluppfyllelse 

4.1 Lagstadgade krav 

Följande gäller för samtliga kommuner: 

 att kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” 

 att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

 att kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.  

Kommunallagen ställer krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god ekonomisk 
hushållning säkerställs och på behovet av att få en ökad långsiktighet i den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga planeringen. Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, 
”balanskravet”, är lagstadgat. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapporten och i 
årsredovisningen.  

4.2 Avstämning av balanskravet 

Enligt kommunallagen ska kommuner göra en avstämning av balanskravet, vilket innebär att 
de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det 
lagstadgade balanskravet ska nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan 
realisationsvinster ska räknas bort.  

Balanskravet uppfylls per 31 augusti 2021 då man redovisar ett överskott om 173 mnkr och 
ett prognostiserat resultat om 185 mkr på helårsbasis. Således inga uppenbara indikationer 
på att balanskravet inte skulle uppnås under år 2022. 
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4.3 Finansiella mål 

Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen ska även ange mål och riktlinjer för verksamheten. Utgångspunkten 
för god ekonomisk hushållning är årsplanen och de finansiella målen som 
kommunfullmäktige har beslutat om. Upplands-Bro har flertalet övergripande mål för God 
ekonomisk hushållning och balanskrav: 

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

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

 Kommunens skattesats sänks med 20 öre. 

 Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast 
nyinvesteringar får finansieras med lån. 

 Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 

 Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och 
underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, 
bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.  

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

Enligt delårsrapporten uppnår kommunen sex av sju mål. Gällande det sista målet beskrivs 
att Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -14 mnkr, vilket förklaras till största 
genom ökade kostnader för externa placeringar. Mindre underskott prognostiseras även 
inom Miljö- och byggnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Tekniska nämnden. 
Sammantaget beräknas kommunen i övrigt ha en positiv avvikelse mot budget, främst till 
följd av ökade intäkter från övertagande av gator och parkområden i exploateringsprojekt, 
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag, samt ökade intäkter i form av skatter och 
bidrag. 

5 Bokslutsprocessen 

Kommunen upprättar två delårsbokslut samt ett årsbokslut.  

Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som årsbokslutet 2021. 
Delårsrapporten uppfyller i all väsentlighet gällande lagkrav, rekommendationer och 
anvisningar.  

Redovisningsansvariga för respektive nämnd sammankallas regelbundet för att gå igenom 
aktuella frågor samt för genomgång inför delårs- och årsbokslut. Denna dialog bedöms vara 
en viktig del för att säkerställa ett likformigt arbetssätt.  
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Anvisningarna inför delårsbokslutet är tydliga och strukturerade. Vår uppfattning är att dessa 
följs av nämnderna och förvaltningarna, en ekonomiskanalys lämnas av samtliga nämnder 
och bolag. Upplands-Bro har enligt vår bedömning en ändamålsenlig bokslutsprocess för 
upprättande av ett delårsbokslut. Leverans av material har skett i enligt med upprättad 
tidplan.  

 

Kungsängen den 3 november 2022 
 
 
 
 
Jeff Erici                                                        Nina Högberg 
Auktoriserad revisor              Certifierad kommunrevisor  
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Revisorerna i Upplands-Bro kommun    2022-11-03 

Till: Kommunfullmäktige  

 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 31 

augusti 2022 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 

delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Till grund för vår bedömning föreligger 

en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit EY genomföra. 

Granskningen ska ses mot bakgrund av kommunallagens krav på att skapa långsiktighet i den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för att på så sätt lägga grunden för en god 

ekonomisk hushållning. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och 

riktlinjer för verksamheten samt att måluppfyllelsen ska utvärderas och redovisas. Revisorerna ska 

uttala sig om målen och om balanskravet uppfylls.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat, i allt väsentligt. Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen görs följande 

bedömningar: 

 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt 

väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 

2022 samt av dess finansiella resultat för perioden januari-augusti 2022.  

 Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av kommunens ekonomi samt bra 

information om den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. Delårsrapporten 

innehåller beskrivning av respektive nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild 

av verksamheten och uppföljningen av målen. 

 Kommunen har flertalet övergripande mål som är både finansiella och som bedömning för 

god ekonomisk hushållning. Enligt delårsrapporten är prognosen att Upplands-Bro kommer 

att klara alla mål utom ett. Ett mål bedöms ej uppfyllas, till följd av att inte alla nämnder 

väntas nå ett positivt resultat.  

 Resultatet för perioden uppgår till 182,4 mkr inklusive social investeringsfond. Prognosen för 

året är ett resultat om 198,8 mkr. I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark 

med 1,7 mkr samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 47,8 

mkr.  

 Balanskravet uppnås per 31 augusti 2021, med ett balanskravsresultat på 173,1 mkr.  

 Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. Dokumentationen har 

varit god och upprättad tidsplan har följts. Nämnderna har lämnat en bra ekonomisk analys i 

delårsbokslutet med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget.  

 

Kungsängen den 3 november 2022 

För revisorerna i Upplands-Bro kommun, 

 

Roger Gerdin   Thomas Ljunggren 
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PROTOKOLLSUTDRAG 40 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

§ 24 Tertialrapport 2 – 2022 med 
delårsbokslut 
 Dnr KS 22/0011 

Beslut 

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

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Göran Boklint (SD) deltar inte i beslutet. 
 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.  
 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta månader. 

Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över nämndernas 

resultat under januari till augusti och helårsprognos. 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 182,4 mnkr (121,3 mnkr) exklusive 

sociala investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala 
investeringsfonderna inräknas blir resultatet 173,1 mnkr (141,8 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 1,7 mnkr (3 mnkr) 
samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 47,8 

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

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

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv avvikelse 

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

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

intäkter från övertagande av gator och parkområden i exploateringsprojekt 

(Tegelhagen) och gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag för bland 
annat Trädgårdsstaden. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 41 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

 Tertialrapport 2 2022 Upplands-Bro kommun 

 Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 

 Tertialrapport 2 2022 Bygg- och miljönämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Socialnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Tekniska nämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Utbildningsnämnden 

 Tertialrapport 2 2022 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Miljöbokslut Tertial 2 2022 

 Personalbokslut Tertial 2 2022 

Förslag till beslut 

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

augusti 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Matilda Forsström 

   

Kansliavdelningen 

   

Matilda.Forsstrom@upplands-bro.se 

2022-10-05 KS 22/0555  

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 

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

hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

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

att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

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

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 

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

kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

 

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

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

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

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

enlighet med Socialkontorets förslag till beslut att statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

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

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

 
 

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

att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Kommunledningskontoret delar Socialkontorets bedömning och föreslår 

Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

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

boenden den 13 juni 2022  

 Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträden den 3 
oktober 2022 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

Barnperspektiv 

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

boendes på särskilda boenden när bemanningen av sjuksköterskor ökar 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

 
1. Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 

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

 

Beslut sänds till 

Äldre- och omsorgsnämnden  

Kommunens revisorer  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

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

2022-09-06 ÄON 21/0109  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Attendo Humana Egenregi 
Antal sjuksköterskor i tjänst*       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
Helena Åman  

Socialchef Mitra Ghannad 

 Avdelningschef äldre- och 
omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 
1. Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 

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

Beslut sänds till 
• Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom 

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

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

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

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

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

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

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

Data Värde 

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

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

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

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

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

 

Enligt Socialstyrelsens beslut 

 

 

Viktor Söderqvist 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-03 

 

 

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

 Dnr ÄON 21/0109 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 

utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 

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

Humana samt 1 123 589 kronor till kommunal regi enligt 

socialkontorets fördelningsnyckel.  

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

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

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

Socialkontoret föreslår att statsbidrag för prestationsbaserade medel till 

kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 

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

omsorgsnämnden samt att statsbidraget används för att öka bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden.  
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-03 

 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

 Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 

särskilda boenden den 13 juni 2022 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 

utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 

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

Humana samt 1 123 589 kronor till kommunal regi enligt 

socialkontorets fördelningsnyckel.  

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till: 

 Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom 

socialkontoret 

 Kommunstyrelsen 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-03 

 

 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2022-09-06 ÄON 21/0109  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 

utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 

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

Humana samt 1 123 589 kronor till egenregi enligt socialkontorets 

fördelningsnyckel.  

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

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

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

Socialkontoret föreslår att statsbidrag för prestationsbaserade medel till 

kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 

2 112 347 kronor läggs som en utökad budgetram hos Äldre- och 
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omsorgsnämnden samt att statsbidraget används för att öka bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

 Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 

särskilda boenden den 13 juni 2022 

Ärendet 

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

kommuner i syfte att ge dem incitament att öka sjuksköterskebemanningen 

samt den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.  

Statsbidraget omfattar all kommunfinansierad verksamhet inom 

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

ska få ta del utav bidraget.  

Samtliga kommuner hade möjlighet att ansöka om statsbidraget mellan den 1 

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

utav statsbidraget ska kommunen uppfylla ett utav regeringens följande villkor.  

• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i 

antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  

• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från 

undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal, eller  

• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt 

ansvariga läkare (MAL)  

Socialkontoret samordnade de uppgifter som Socialstyrelsen efterfrågade ifrån 

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

Silvertorget deltog ej.  

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

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

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

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

återrapporteras. Det finns inte heller något krav på återbetalning. 

Ny process för generella statsbidrag 

Beslut om att ansöka statsbidrag samt fördelning utav statsbidrag brukar fattas 

utav socialchef enligt Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 
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eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen samt 

Kommunfullmäktige.  

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

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

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

2020 - 2021.  

Socialkontorets ledningsgrupp har beslutat att de privata utförarna inom LOV 

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

som Socialstyrelsen efterfrågade ifrån de särskilda boendena inom egenregi 

samt Attendo som driver Hagtorp och Humma som driver Humana Lillsjö 

Badväg kring årsskiftet 2021/2022.  

Socialkontoret föreslår att fördelning utav statsbidraget sker utifrån 

verksamheternas ökning av antalet sjuksköterskor som fanns tillgänglig per 

totalt antal bostäder samt eventuellt personer med hemsjukvård med pågående 

vårdplaner mellan mätpunkterna.  

  Attendo Humana Egenregi 

Antal sjuksköterskor i tjänst*       

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

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

Tabellen ovan visar antalet sjuksköterskor i tjänst per verksamhet under 

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

  Attendo Humana Egenregi 

Totalt antal bostäder samt eventuellt 
personer med hemsjukvård med pågående 

vårdplaner       

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

Tabellen visar antal bostäder samt eventuellt antal personer med hemsjukvård 

med pågående vårdplaner som respektive verksamhet hade vid mätpunkterna. 

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

samt att det fanns fler servicelägenheter. Under 20021 avvecklade kommunen 

Allégården och det fanns även färre brukare med biståndsbeslut till 

servicelägenhet.  

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

mellan den 15 januari kl. 9.00 2020 och den 15 december kl.9.00 2021.  
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-09-06 ÄON 21/0109 

 
 

 

 

 

  Attendo Humana 

Egen 

regi 

Totalt antal bostäder samt 
eventuellt personer med 

hemsjukvård med 
pågående 

vårdplaner/Antal 
sjuksköterskor i tjänst       

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

Den 15 december 2021 kl. 

9.00 0,058 0,052 0,097 

Ökning  0,01 0,012 0,025 

 

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

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

uppnåtts under perioden 2020 – 2021.  

Socialkontoret föreslår att 2 112 347 kronor fördelas efter verksamheternas 

ökning av sjuksköterskor per totalt antal bostäder samt eventuellt personer med 

hemsjukvård med pågående vårdplaner.  

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

 Utförare Formel Fördelning i kr 

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

Egenregi 44 943,6 X 25 1 123 589 

Summa totalt   2 112 347 

 

Enligt socialkontorets förslag på fördelning tilldelas Attendo 449 435 kronor, 

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

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

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

återbetalning ifrån Socialstyrelsen.  

Barnperspektiv 

Statsbidrag till att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 

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

boendena.  
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-09-06 ÄON 21/0109 

 
 

Socialkontoret 

 

Helena Åman  

Socialchef Mitra Ghannad 

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 

till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden den 13 juni 2022 

Beslut sänds till 

 Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom 

socialkontoret 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer 
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PROTOKOLLSUTDRAG 33 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

§ 21 Statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen 
av sjuksköterskor på särskilda boenden 
 Dnr KS 22/0555 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 

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

hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

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

att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

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

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 

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

kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

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

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

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

enlighet med Socialkontorets förslag till beslut att statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

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

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

att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Kommunledningskontoret delar Socialkontorets bedömning och föreslår 
Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag till beslut. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 34 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 
 Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 

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

 Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträden den 3 

oktober 2022 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 

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

hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

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

att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

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

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 

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

kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

Äldre- och omsorgsnämnden  

Kommunens revisorer  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-04 KS 22/0207  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av två ombud och två ersättare till 
Storsthlms förbundsmöte för mandatperioden 
2023-2026 

Förslag till beslut 

1 XX och XX utses till ombud till Storsthlms förbundsmöte för 

mandatperioden 2023-2026. 

2 För XX utses XX till ersättare till Storsthlms förbundsmöte för 

mandatperioden 2023-2026. 

3 För XX utses XX till ersättare till Storsthlms förbundsmöte för 

mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i Storsthlm och har därmed rätt att utse ett 

ombud med personlig ersättare per påbörjat 20 000-tal invånare, beräknat på 

det invånarantal som gäller vid ingången av 2022. Upplands-Bro kommun har 

2 mandat. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2022. 

 Kallelse till förbundsmöte Storsthlm 2023-2026 inkommen den 6 

oktober 2022. 

 Mandatfördelning per kommun, förbundsmöte Storsthlm 2023 

inkommen den 6 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

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

ledamöter, ombud och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-04 KS 22/0207 

 
 

Bilagor 

1. Kallelse till förbundsmöte Storsthlm 2023-2026. 

2. Mandatfördelning per kommun, förbundsmöte Storsthlm 2023. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Storsthlm 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 
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1(2) 

Till registrator: vänligen sänd vidare till Kommunstyrelsen 
   Valberedningens ordförande 
   Kanslichef eller motsvarande  
   Kommunsekreterare eller motsvarande 

 

Kallelsen har för kännedom även skickats till 
Partigrupper i Stockholms län 
Storsthlms valnämnd, valberedning och revisorer 

 

Kallelse till 

Förbundsmöte Storsthlm 2023–2026  
Torsdagen den 23 mars 2023, klockan 10.00 
Münchenbryggeriet, Stockholm 

Storsthlm är förbundet där 26 kommuners erfarenheter blir en samlad 
styrka. Vi agerar tillsammans i frågor som har betydelse för hela 
regionen. Nu kallar vi våra medlemmar till förbundsmöte för att dra upp 
riktlinjerna för kommande mandatperiod och utse styrelse. 
Förbundsmötet samarrangeras med Mötesplats Storsthlm. 
 

Val av ombud och personliga ersättare 
Stadgeändring som påverkar förbundsmötet 2023 
Förbundsmötet 2019 beslutade om ändring i Storsthlms stadgar § 5.  
I korthet innebär § 5: 

• Varje medlemskommun har rätt att utse ett ombud med en personlig 
ersättare per påbörjat 20 000-tal invånare, beräknat på det invånarantal som 
gäller vid ingången av 2022.  
 
Observera att respektive kommuns ersättarordning inte gäller vid 
Storsthlms förbundsmöte. Mandatet kan alltså inte överlåtas till annan 
deltagare, i den händelse både ombud och personlig ersättare uteblir. För att ett 
mandat ska räknas med i röstlängden för mötet, gäller att valt ombud eller 
personlig ersättare är registrerade som närvarande.  
 
Antal ombud och ersättare för respektive kommun framgår av bilaga 1. 
 

• Kommun ska vid val av ombud och ersättare till ombud tillämpa principerna 
för proportionellt valsätt. Detta för att representationen vid förbundsmötet 
ska avspegla maktfördelningen mellan de politiska partierna i länet, i 
förhållande till den maktfördelning som råder i respektive medlemskommuns 
fullmäktigeförsamling. 

STORSTHLM 2 0 2 2 - 1 0 - 0 6

Till registrator: vänligen sänd vidare till Kommunstyrelsen
Valberedningens ordförande
Kanslichef eller motsvarande
Kommunsekreterare eller motsvarande

Kallelsen har för kännedom även skickats till
Partigrupper i Stockholms län
Storsthlms valnämnd, valberedning och revisorer

Kallelse till

Förbundsmöte Storsthlm 2023-2026
Torsdagen den 23 mars 2 0 2 3 , klockan 1 0 . 0 0
Miinchenbryggeriet, Stockholm

Storsthlm är förbundet där 26 kommuners erfarenheter blir en samlad
styrka. Vi agerar tillsammans i frågor som har betydelse för hela
regionen. Nu kallar vi våra medlemmar till förbundsmöte för att dra upp
riktlinjerna för kommande mandatperiod och utse styrelse.
Förbundsmötet samarrangeras med Mötesplats Storsthlm.

Val av ombud och personliga ersättare
Stadgeändring som påverkar förbundsmötet 2023
Förbundsmötet 2 0 1 9 beslutade om ändring i Storsthlms stadgar§ 5.
I korthet innebär§ 5:

• Varje medlemskommun har rätt att utse ett ombud med en personlig
ersättare per påbörjat 20 ooo-tal invånare, beräknat på det invånarantal som
gäller vid ingången av 2 0 2 2 .

Observera att respektive kommuns ersättarordning inte gäller vid
Storsthlms förbundsmöte. Mandatet kan alltså inte överlåtas till annan
deltagare, i den händelse både ombud och personlig ersättare uteblir. För att ett
mandat ska räknas med i röstlängden för mötet, gäller att valt ombud eller
personlig ersättare är registrerade som närvarande.

Antal ombud och ersättare för respektive kommun framgår av bilaga 1.

• Kommun ska vid val av ombud och ersättare till ombud tillämpa principerna
för proportionellt valsätt. Detta för att representationen vid förbundsmötet
ska avspegla maktfördelningen mellan de politiska partierna i länet, i
förhållande till den maktfördelning som råder i respektive medlemskommuns
fullmäktigeförsamling.

1(2)
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Efter genomförda val i kommunfullmäktige 
Efter kommunfullmäktiges beslutade val önskar vi att kommunen snarast möjligt eller 
senast den 23 januari 2023 

1. Registrerar in valda ombud med personliga ersättare via denna länk 
registrering av valda ombud och ersättare till Storsthlm förbundsmöte 2023–
2026 
 

2. Skickar in protokollsutdrag med kommunens val, samt eventuella fyllnadsval, 
till registrator@storsthlm.se 

Bekräftelse till ombud och ersättare 
En personlig bekräftelse med information om tid, plats, gruppmöten med mera skickas 
automatiskt till registrerade ombud och ersättare. 

Möteshandlingar 
Föredragningslista och handlingar publiceras digitalt senast 14 dagar före mötet. Länk 
till handlingarna skickas via e-post. 

Motioner 
Medlemskommun eller ordinarie ombud har rätt att väcka motion. Motion ska ha 
kommit in till Storsthlms kansli, registrator@storsthlm.se senast den 23 januari 2023. 

Kontakt  
Praktiska upplysningar: förbundssekreterare Görel Petersson, gorel.petersson@storsthlm.se 

Valnämndens och valberedningens ledamöter: kontaktuppgifter finns i bilaga 2.  

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Mats Gerdau 
Förbundsstyrelsens ordförande 

 

Samarrangemang med Mötesplats Storsthlm 
Förbundsmötet samarrangeras med Mötesplats Storsthlm, som genomförs under 
eftermiddagen. En särskild inbjudan riktad till förbundsmötets ombud och ersättare 
kommer att skickas ut separat. 

 

Bilaga 1 Mandatfördelning per kommun 
Bilaga 2 Valnämndens och valberedningens ledamöter 

STORSTHLM

Efter genomförda val i kommunfullmäktige
Efter kommunfullmäktiges beslutade val önskar vi att kommunen snarast möjligt eller
senast den 23 januari 2 0 2 3

1. Registrerar in valda ombud med personliga ersättare via denna länk
registrering av valda ombud och ersättare till Storsthlm förbundsmöte 2 0 2 3 -
2 0 2 6

2. Skickar in protokollsutdrag med kommunens val, samt eventuella fyllnadsval,
till registrator@storsthlm.se

Bekräftelse till ombud och ersättare
En personlig bekräftelse med information om tid, plats, gruppmöten med mera skickas
automatiskt till registrerade ombud och ersättare.

Möteshandlingar
Föredragningslista och handlingar publiceras digitalt senast 14 dagar före mötet. Länk
till handlingarna skickas via e-post.

Motioner
Medlemskommun eller ordinarie ombud har rätt att väcka motion. Motion ska ha
kommit in till Storsthlms kansli, registrator@storsthlm.se senast den 23 januari 2 0 2 3 .

Kontakt
Praktiska upplysningar: förbundssekreterare Görel Petersson, gorel.petersson@storsthlm.se

Valnämndens och valberedningens ledamöter: kontaktuppgifter finns i bilaga 2.

Med vänlig hälsning

Mats Gerdau
Förbundsstyrelsens ordförande

Samarrangemang med Mötesplats Storsthlm
Förbundsmötet samarrangeras med Mötesplats Storsthlm, som genomförs under
eftermiddagen. En särskild inbjudan riktad till förbundsmötets ombud och ersättare
kommer att skickas ut separat.

Bilaga 1 Mandatfördelning per kommun
Bilaga 2 Valnämndens och valberedningens ledamöter

2(2)
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Mandatfördelning* per kommun
Förbundmöte 2023 Förbundsmöte 2019                                                                                     

Kommun Antal invånare Delningstal Mandat Diff mandat Kommun Antal inv Delningstal Mandat Diff mandat
 31 dec 2021 20.000 förb.möte 2019-2022 31 Dec 2017 14,500 förb möte 2014-18

Botkyrka 95318 4.77 5 -2 Botkyrka 91 925 6.34 7 0
Danderyd 32803 1.64 2 -1 Danderyd 32 888 2.27 3 0
Ekerö 29096 1.45 2 0 Ekerö 27 753 1.91 2 0
Haninge 95658 4.78 5 -2 Haninge 88 037 6.07 7 1
Huddinge 113951 5.70 6 -2 Huddinge 110 003 7.59 8 0
Järfälla 83170 4.16 5 -1 Järfälla 76 453 5.27 6 1
Lidingö 48162 2.41 3 -1 Lidingö 47 185 3.25 4 0
Nacka 108234 5.41 6 -1 Nacka 101 231 6.98 7 0
Norrtälje 64762 3.24 4 -1 Norrtälje 60 808 4.19 5 1
Nykvarn 11500 0.58 1 0 Nykvarn 10 660 0.74 1 0
Nynäshamn 29495 1.47 2 0 Nynäshamn 28 109 1.94 2 0
Salem 17252 0.86 1 -1 Salem 16 665 1.15 2 0
Sigtuna 50273 2.51 3 -1 Sigtuna 47 146 3.25 4 1
Sollentuna 75108 3.76 4 -1 Sollentuna 71 848 4.96 5 0
Solna 84187 4.21 5 -1 Solna 79 707 5.50 6 0
Stockholm 978770 48.94 49 -17 Stockholm 949 761 65.50 66 4
Sundbyberg 53564 2.68 3 -1 Sundbyberg 49 424 3.41 4 1
Södertälje 101209 5.06 6 -1 Södertälje 96 032 6.62 7 0
Tyresö 49062 2.45 3 -1 Tyresö 47 304 3.26 4 0
Täby 73955 3.70 4 -1 Täby 70 405 4.86 5 0
Upplands Väsby 47820 2.39 3 -1 Upplands Väsby 44 605 3.08 4 1
Upplands-Bro 31082 1.55 2 0 Upplands-Bro 27 614 1.90 2 0
Vallentuna 34246 1.71 2 -1 Vallentuna 33 175 2.29 3 0
Vaxholm 11996 0.60 1 0 Vaxholm 11 831 0.82 1 0
Värmdö 46232 2.31 3 0 Värmdö 43 444 3.00 3 0
Österåker 48234 2.41 3 -1 Österåker 44 130 3.04 4 1

2415139 133 -39 2 308 143 172 11

*Förbundsmötet beslutade 2019-03-21 om ny beräkningsmodell. Kommun får till förbundsmöte utse ett ombud per påbörjat 20.000 invånare vid ingången av det år då val till 
kommunfullmäktige senast ägt rum.
Mandatfördelning* per kommun
Förbundmöte 2023 Förbundsmöte 2019

Kommun Antal invånare Delningstal Mandat Diff mandat Kommun Antal inv Delningstal Mandat Diff mandat
31 dee 2021 20.000 förb.möte 2019-2022 31 Dec 2017 14,500 förb möte 2014-18

Botkyrka 95318 4.77 5 -2 Botkyrka 91 925 6.34 7 0
Danderyd 32803 1.64 2 -1 Danderyd 32 888 2.27 3 0
Ekerö 29096 1.45 2 0 Ekerö 27 753 1.91 2 0
Haninge 95658 4.78 5 -2 Haninge 88 037 6.07 7 1
Huddinge 113951 5.70 6 -2 Huddinge 110 003 7.59 8 0
Järfälla 83170 4.16 5 -1 Järfälla 76453 5.27 6 1
Lidingö 48162 2.41 3 -1 Lidingö 47 185 3.25 4 0
Nacka 108234 5.41 6 -1 Nacka 101 231 6.98 7 0
Norrtälje 64762 3.24 4 -1 Norrtälje 60 808 4.19 5 1
Nykvarn 11500 0.58 1 0 Nykvarn 10 660 0.74 1 0
Nynäshamn 29495 1.47 2 0 Nynäshamn 28 109 1.94 2 0
Salem 17252 0.86 1 -1 Salem 16 665 1.15 2 0
Sigtuna 50273 2.51 3 -1 Sigtuna 47 146 3.25 4 1
Sollentuna 75108 3.76 4 -1 Sollentuna 71 848 4.96 5 0
Solna 84187 4.21 5 -1 Solna 79 707 5.50 6 0
Stockholm 978770 48.94 49 -17 Stockholm 949 761 65.50 66 4
Sundbyberg 53564 2.68 3 -1 Sundbyberg 49424 3.41 4 1
Södertälje 101209 5.06 6 -1 Södertälje 96032 6.62 7 0
Tyresö 49062 2.45 3 -1 Tyresö 47 304 3.26 4 0
Täby 73955 3.70 4 -1 Täby 70405 4.86 5 0
Upplands Väsby 47820 2.39 3 -1 Upplands Väsby 44 605 3.08 4 1
Uoolands-Bro 31082 1.55 2 0 Uoolands-Bro 27 614 1.90 2 0
Vallentuna 34246 1.71 2 -1 Vallentuna 33175 2.29 3 0
Vaxholm 11996 0.60 1 0 Vaxholm 11 831 0.82 1 0
Värmdö 46232 2.31 3 0 Värmdö 43444 3.00 3 0
Österåker 48234 2.41 3 -1 Österåker 44 130 3.04 4 1

2415139 133 -39 2 308 143 172 11

*Förbundsmötet beslutade 2019-03-21 om ny beräkningsmodell. Kommun får till förbundsmöte utse ett ombud per påbörjat 20.000 invånare vid ingången av det år då val till
kommunfullmäktige senast ägt rum.

STORSTHLM
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Valberedning/ valnämnd 2019-2022 
Ledamöter 
Olle Reichenberg (M) Danderyds kommun, ordförande  
Olle.Reichenberg@danderyd.se 

Christina Blom Andersson (KD), Ekerö kommun  
christina@kristdemokraterna.se 

Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun  
daniel@adborn.com 

Mailis Dahlberg (C), Vaxholms stad 
mailis.dahlberg@centerpartiet.se 

Barbro Norgren Forsberg (MP), Stockholms stad  
barbro4805@gmail.com 

Sofie Ågren Mandoki (S), Stockholms stad  
sofie.agren@socialdemokraterna.se 

Vakant (V) 
 

Ersättare 
Lars-Peter Swärdh (M) Stockholms stad  
lars-peter.swardh@moderaterna.se 

Michael Stjernström (KD), Stockholms stad  
michael.stjernstrom61@gmail.com 

Björn Ljung (L) Stockholms stad  
bjorn.ljung@stockholm.se 

Magnus Persson (C), Solna stad  
magnus.persson@solna.se 

Mats Pertoft (MP), Södertälje kommun  
mats.pertoft@sodertalje.se 

Catharina Piazzolla (S), Stockholms stad  
catti.piazzolla@gmail.com 

Lars Bäck (V), Stockholms stad  
lars.back@stockholm.se 

Insynsplats 
Msciwoj Swigon (SD), Stockholms stad  
msciwoj.swigon@sd.se 

STORSTHLM 2 2 1 0 0 6

Valberedning/ valnämnd 2019-2022
Ledamöter
Olle Reichenberg (M) Danderyds kommun, ordförande
Olle.Reichenberg@danderyd.se

Christina Blom Andersson (KD), Ekerö kommun
christina@kristdemokraterna.se

Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun
daniel@adborn.com

Mailis Dahlberg (C), Vaxholms stad
mailis.dahlberg@centerpartiet.se

Barbro Norgren Forsberg (MP), Stockholms stad
barbro48o5@gmail.com

Sofie Ågren Mandoki (S), Stockholms stad
sofie.agren@socialdemokraterna.se

Vakant (V)

Ersättare
Lars-Peter Swärdh (M) Stockholms stad
lars-peter.swardh@moderaterna.se

Michael Stjernström (KD), Stockholms stad
michael.stjernstrom61@gmail.com

Björn Ljung (L) Stockholms stad
bjorn.ljung@stockholm.se

Magnus Persson (C), Solna stad
magnus.persson@solna.se

Mats Pertoft (MP), Södertälje kommun
mats.pertoft@sodertalje.se

Catharina Piazzolla (S), Stockholms stad
catti.piazzolla@gmail.com

Lars Bäck (V), Stockholms stad
lars.back@stockholm.se

lnsynsplats
Msciwoj Swigon (SD), Stockholms stad
msciwoj.swigon@sd.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-27 KS 22/0484  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamot till Käppalaförbundets 
fullmäktige 2022-2026 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ledamot till Käppalaförbundets fullmäktige 2022-2026. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige för mandatperioden 2022-2026. Då 

bordlades beslut om ledamot från Centerpartiet. Kommunfullmäktige ska 

därför göra ett fyllnadsval och utse en ledamot till Käppalaförbundets 

fullmäktige från Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 9 den 19 oktober 2022. 

 Skrivelse från Käppalaförbundet inkommen den 23 augusti 2022 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 9 den 19 oktober 2022. 

2. Skrivelse från Käppalaförbundet inkommen den 23 augusti 2022. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Käppalaförbundets fullmäktige 

 Förtroendemannaregistret 

 Politiska sekreterare 

 



27 Val av ledamot till Käppalaförbundets fullmäktige 2022-2026 - KS 22/0484-6 Val av ledamot till Käppalaförbundets fullmäktige 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2022 - Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare

 

PROTOKOLLSUTDRAG 21 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

§ 9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
             Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 
             mandatperioden 2022-2026, samt val 
             av inträdesordning för ersättare 
 Dnr KS 22/0484 

Beslut 

1. Till ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

2. Till ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Marcus Sköld (M) 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C M 

 

Sammanfattning 

Som medlem i Käppalaförbundet ska Upplands-Bro kommun utse tre 

ledamöter och tre ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige. Valet ska ske 

samma år som valet till kommunfullmäktige och ska förrättas av de nya 

fullmäktigeförsamlingarna i respektive medlemskommun. Käppalaförbundets 

nya fullmäktige sammanträder första gången den 13 december 2022. Vid valet 

av ersättare ska även inträdesordning beslutas. Endast ledamot eller ersättare i 

kommunfullmäktige kan väljas som ledamot eller ersättare i 

kommunalförbundets fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2022. 

 Skrivelse från Käppalaförbundet inkommen den 23 augusti 2022. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 22 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

2. Till ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Marcus Sköld (M) 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C M 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Käppalaförbundet 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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28 Val av ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026 - KS 22/0403-7 Val av ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026 : Val av ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-27 KS 22/0403  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamot i Norrvattens 
förbundsfullmäktige 2022-2026 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2022-2026. 

Då bordlades beslut om ledamot från Centerpartiet. Kommunfullmäktige ska 

därför göra ett fyllnadsval och utse en ledamot till Norrvattens 

förbundsfullmäktige från Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 8 den 19 oktober 2022. 

 Anmodan från Norrvattens förbundsfullmäktige inkommen den 15 

augusti 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 8 den 19 oktober 2022. 

2. Anmodan från Norrvatten inkommen den 15 augusti 2022. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Norrvattens förbundsfullmäktige 

 Förtroendemannaregistret 

 Politiska sekreterare 



28 Val av ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026 - KS 22/0403-7 Val av ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2022 - Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare

 

PROTOKOLLSUTDRAG 19 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

§ 8 Val av tre ledamöter och tre ersättare 
             till Norrvattens förbundsfullmäktige för 
             mandatperioden 2023 - 2026 samt val 
             av inträdesordning för ersättare 
 Dnr KS 22/0403 

Beslut 

1. Till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

 

2. Till ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige utses : 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

Marcus Sköld (M) 

 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

 

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C M 

 

Sammanfattning 

Som medlem i kommunalförbundet Norrvatten ska Upplands-Bro kommun 

utse tre ledamöter och tre ersättare till kommunalförbundets 

förbundsfullmäktige. Valet ska ske samma år som valet till 

kommunfullmäktige och ska förrättas av de nya fullmäktigeförsamlingarna i 

respektive medlemskommun. Norrvattens fullmäktige sammanträder första 

gången i december 2022.Vid valet av ersättare ska även inträdesordning 

beslutas. Endast ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige kan väljas som 

ledamot eller ersättare i kommunalförbundets fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

 Anmodan från Norrvattens förbundsfullmäktige den 15 augusti 2022. 



28 Val av ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026 - KS 22/0403-7 Val av ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2022 - Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare

 

PROTOKOLLSUTDRAG 20 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

 

2. Till ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige utses: 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

Marcus Sköld (M) 

 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

 

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C M 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Norrvattens förbundsfullmäktige 

 Förtroendemannaregistret 

 Politiska sekreterare 
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Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 

 

 

 

 Kommunfullmäktige i Norrvattens 

medlemskommuner 

Datum Handläggare 

2022-08-15 Håkan Falk 

Diarienummer Projektnummer 

NV2022-081  

Val av ledamöter och ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för 

mandatperioden 2023 - 2026 

Norrvattens medlemskommuner ska utse ledamöter och ersättare till kommunalförbundets 

förbundsfullmäktige inför kommande mandatperiod 2023 – 2026.  

Antalet ledamöter och ersättare beräknas enligt § 4 i Norrvattens förbundsordning.  

Medlemskommunerna ska därför utse ledamöter och ersättare till det antal som anges i 

tabellen på sida 2 till Norrvattens nya förbundsfullmäktige samt fastställa i vilken ordning 

ersättarna ska tjänstgöra.  

Observera för att vara valbar till förbundsfullmäktige måste personen vara ledamot eller 

ersättare i kommunfullmäktige enligt kommunallagen (2017:725) 9 kap. 7 §.  

Enligt Norrvattens förbundsordning sammanträder nya förbundsfullmäktige i december 

månad för att nya förbundsfullmäktige ska kunna förrätta val av förbundsfullmäktiges 

presidium, förbundsstyrelse, revision och valberedning.  

Därför behöver de nyvaldas kontaktuppgifter (namn, parti, adress, e-postadress) vara 

Norrvattens kansli tillhanda senast den 2 december 2022. 
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Norrvatten 2 (2) 

  
 

 

Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 
Kommun Antal ledamöter i 

förbundsfullmäktige 
2023 – 2026 

Antal ersättare i 
förbundsfullmäktige 
2023 – 2026  

Danderyd 3 3 
Järfälla 7 7 
Knivsta 2 2 
Norrtälje 3 3 
Sigtuna 3 3 
Sollentuna 5 5 
Solna 6 6 
Sundbyberg 4 4 
Täby 4 4 
Upplands-Bro 3 3 
Upplands Väsby 3 3 
Vallentuna 3 3 
Vaxholm 2 2 
Österåker 3 3 

Summa: 51 ledamöter 51 ersättare 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Norrvatten 

 

 

 

Mikael Jensen Håkan Falk 

Ordförande förbundsfullmäktige VD 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-03 KS 22/0399  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av en ledamot och en ersättare i 
Kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2022-2026 

Förslag till beslut 

1. XX (C) utses till ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning. 

2. XX (C) utses till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda 

Kommunfullmäktige utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen 

består av en representant från varje parti i fullmäktige samt lika många 

ersättare. 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022–

2026. Då bordlades beslut om ledamot och ersättare från Centerpartiet. 

Kommunfullmäktige ska därför göra ett fyllnadsval och utse en ledamot och en 

ersättare till Kommunfullmäktiges valberedning från Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 3 den 19 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 3 den 19 oktober 2022. 



29 Val av en ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0399-4 Val av en ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 : Val av en ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-03 KS 22/0399 

 
 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Valberedningen 

 



29 Val av en ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0399-4 Val av en ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2022 - Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 9 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

§ 3 Val av kommunfullmäktiges 
             valberedning för mandatperioden  
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0399 

Beslut 

1. Till ledamöter i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Catharina Andersson (S) 
Paul Gustafsson (M) 

Katarina Olofsson (SD) 
Erik Karlsson (V) 
Jan-Erik Björk (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 
Bordläggning (C) 

Sara Ridderstedt (MP) 
 

2. Till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Christian Kronsell (S) 

Kerstin Molander (M) 
Jan Stefansson (KD) 

Martin Normark (L) 
Annette Nyberg (SD) 
Bordläggning (C) 

Kristina Henriksson (V) 
Tilman Thulesius (MP) 

3.  Paul Gustafsson (M) utses till sammankallande. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda 

Kommunfullmäktige utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen 
består av en representant från varje parti i fullmäktige samt lika många 

ersättare. 

  



29 Val av en ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0399-4 Val av en ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2022 - Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 10 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad den 29 april 2020, senast 

reviderad den 10 november 2021. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Catharina Andersson (S) 
Paul Gustafsson (M) 

Katarina Olofsson (SD) 
Erik Karlsson (V) 
Jan-Erik Björk (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 
Bordläggning (C) 

Sara Ridderstedt (MP) 
 

2. Till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Christian Kronsell (S) 

Kerstin Molander (M) 
Jan Stefansson (KD) 

Martin Normark (L) 
Annette Nyberg (SD) 
Bordläggning (C) 

Kristina Henriksson (V) 
Tilman Thulesius (MP) 

3.  Paul Gustafsson (M) utses till sammankallande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 
förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Valberedningen 

 

 



30 Val av revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0400-6 Val av revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 : Val av revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-27 KS 22/0400  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av revisor för Upplands-Bro kommun för 
mandatperioden 2022–2026 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022–

2026. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse revisorer för 

mandatperioden 2022–2026. Då bordlades beslut om revisor från Centerpartiet. 

Kommunfullmäktige ska därför göra ett fyllnadsval och utse en revisor från 

Centerpartiet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 5b den 19 oktober 2022. 

 Revisionens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2006-11-30, 

senast reviderad den 17 december 2014. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  

Bilagor 

1 Kommunfullmäktiges beslut § 5b den 19 oktober 2022. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Kommunrevisionen 

 Förtroendemannaregistret 

 Ekonomichefen 

 



30 Val av revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0400-6 Val av revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-10-19 5b

 PROTOKOLL 13 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5b Val av åtta revisorer för Upplands-Bro 
             kommun för mandatperioden  
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0400 

Beslut 

1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

 

Roger Gerdin (S) 

Thomas Ljunggren (M) 

Sune Larsson (SD) 

Susanne Persson (V) 

Leif Söderlund (KD) 

Ingmar Hägg (L) 

Bordläggning (C) 

Tord Svengren (MP) 

 

2. Till ordförande och sammankallande utses: Roger Gerdin (S) 

3. Till vice ordförande utses: Thomas Ljunggren (M) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2022–2026. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 

och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför 

med dubbla grupper revisorer. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

• Revisionens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2006-11-30, 

senast reviderad den 17 december 2014. 
  



30 Val av revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0400-6 Val av revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-10-19 5b

 PROTOKOLL 14 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

 

Roger Gerdin (S) 

Thomas Ljunggren (M) 

Sune Larsson (SD) 

Susanne Persson (V) 

Leif Söderlund (KD) 

Ingmar Hägg (L) 

Bordläggning (C) 

Tord Svengren (MP) 

 

2. Till ordförande och sammankallande utses: Roger Gerdin (S) 

3. Till vice ordförande utses: Thomas Ljunggren (M) 

 

Beslutsgång 

Ajournering begärs och genomförs. Ordföranden finner att det endast finns ett 

förslag till beslut, Valberedningens förslag och finner att Kommunfullmäktige 

har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Kommunrevisionen 

• Förtroendemannaregistret 

• Ekonomichefen 

 

 
  



31 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) - KS 19/0156-105 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) : Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-08-08 KS 19/0156  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter 
Mats Zettmar (SD) 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD). 

Sammanfattning 

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 22 mars 2022 fattat 

beslut om entledigande av Mats Zettmar (SD). Kommunfullmäktige ska därför 

utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022. 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 8 juni 2022. 

 Begäran om fyllnadsval inkommen den 8 juni 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Bilagor 

1. Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 8 juni 2022. 

2. Begäran om fyllnadsval inkommen den 8 juni 2022. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Attunda tingsrätt (efter inhämtande av förvaltarfrihetsbevis) 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare  



31 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) - KS 19/0156-105 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) : Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD)

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-08-08 KS 19/0156 

 
 

 Politisk sekreterare 

 



31 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) - KS 19/0156-105 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) : Beslut om entledigande, Mats Zettmar

ATTUNDA TINGSRÄTT DATUM DIARIENR 

SVERIGES DOMSTOLAR 2022-06-08 TM 2022/405 D27 

Beslut om entledigande av nämndeman 

Mats Zettmar,  entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i 
Attunda tingsrätt. 

SKÄL, 

Mats Zettmar flyttar från domsagan och entledigas därav från sitt uppdrag som 
nämndeman. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Överklagandet adresseras till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, 
Box 714, 851 06 Sundsvall men ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor 
från den dag som den som vill överklaga beslutet fick del av det. 

' 

Lars-Gunnar Gustafsson 

Chef Enheten för bemötande och säkerhet 

Kopia till:  

- Mats Zettmar 

- Upplands-Bro kommun 

Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • Fax: 08-561 695 01 • attunda.tingsratt@dom.se • www.attundatingsratt.dom-

 

stol.se 
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 



31 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) - KS 19/0156-105 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) : Begäran om fyllnadsval efter Mats Zettmar (SD)

ATTUNDA TINGSRÄTT 
SVERIGES DOMSTOLAR 

Datum 

2022-06-08 
Diarienummer 

TAA ?att bios-  lag 

Administrativ avdelning, BOS-enheten/Nämnd namndeman.attunda.tingsrattPdom.se 

Begäran om fyllnadsval 

Till Upplands-Bro kommun 

Här kommer entledigandet för Mats Zettmar gällande uppdraget som 

nämndeman. Det åligger Upplands-Bro kommun att göra ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod. 

Meddela sedan Attunda tingsrätt så snart som möjligt vem som blivit vald. 

Gällande vald nämndeman behöver vi följande uppgifter i ett (1) mejl:  

Fullständigt namn 
Mobil nr 
E-mejladress 
Kopia på sammanträdesprotokollet från kommunfullmäktige 
Förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden. 

I första hand vänligen mejla till: namndeman.attunda.tingsratWdom.se 

I andra hand skicka brev till: 

Attunda tingsrätt 

BOS-enheten/Nämnd 

Box 940 

191 29 Sollentuna 

Kontakta undertecknad om några frågor. 

Tack för gott samarbete. 

Mvh, 

 

Wilhelm Norelius 

Attunda tingsrätt 

Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • attunda.tingsratt@dom.se 
www.domstol.se/attunda-tingsratt 

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.30 



32 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Björn Liljedahl (M) - KS 19/0156-109 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Björn Liljedahl (M) : Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Björn Liljedahl (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-11 KS 19/0156  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny nämndemän i Attunda tingsrätt efter 
Björn Liljedahl (M) 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Björn Liljedahl (M). 

Sammanfattning 

På grund av valbarhetshinder behöver Kommunfullmäktige utse en ny 

nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2022. 

 Uppgifter från Attunda tingsrätt angående valbarhetshinder inkommen 

den 11 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Attunda tingsrätt 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 



33 Val av ny ersättare till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor efter Björn Liljedahl (M) - KS 18/0510-5 Val av ny ersättare till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor efter Björn Liljedahl (M) : Val av ny ersättare till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor efter Björn Liljedahl (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-14 KS 18/0510  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare till gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor efter Björn Liljedahl (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

efter Björn Liljedahl (M). 

Sammanfattning 

På grund av valbarhetshinder behöver kommunfullmäktige utse en ny ersättare 

till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 14 november 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.   

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

 Förtroendemannaregistret 

 



34 Val av ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Björn Liljedahl (M) - KS 22/0034-7 Val av ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Björn Liljedahl (M) : Val av ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Björn Liljedahl (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-14 KS 22/0034  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Björn Liljedahl (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Björn 

Liljedahl (M). 

Sammanfattning 

På grund av valbarhetshinder behöver kommunfullmäktige utse en ny ledamot i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.   

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 



35 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) - KS 19/0156-106 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) : Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD)
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-08-08 KS 19/0156  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter 
Börje Svensson (SD) 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 1 juli 2022 fattat 

beslut om entledigande av Börje Svensson (SD). Kommunfullmäktige ska 

därför utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022. 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 1 juli 2022. 

 Begäran om fyllnadsval inkommen den 5 augusti 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Bilagor 

1. Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 1 juli 2022. 

2. Begäran om fyllnadsval inkommen den 5 augusti 2022 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Attunda tingsrätt (efter inhämtande av förvaltarfrihetsbevis) 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare  



35 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) - KS 19/0156-106 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) : Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD)

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-08-08 KS 19/0156 

 
 

 Politisk sekreterare 

 



35 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) - KS 19/0156-106 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) : Beslut om entledigande av nämndeman, Börje Svensson

ej ATTUNDA TINGSRÄTT 
SVERIGES DOMSTOLAR 

DATUM 

2022-07-01 
DIARIENR 

1;4 A 20244/77 677-

 

Beslut om entledigande av nämndeman 

Börje Svensson, , entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i 
Attunda tingsrätt. 

SKÄL 

Börje Svensson har angett personliga skäl och entledigas därmed från sitt 

uppdrag som nämndeman. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Överklagandet adresseras till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, 
Box 714, 851 06 Sundsvall men ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor 
från den dag som den som vill överklaga beslutet fick del av det. 

Lars-Gunnar Gustafsson 

Chef Enheten för bemötande och säkerhet 

Kopia till:  

- Börje Svensson 

- Upplands-Bro kommun 

Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • Fax: 08-561 695 01 • attunda.tingsratt@dom.se • www.attundatingsratt.dom-

 

stol.se 

D 
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 



35 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) - KS 19/0156-106 Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD) : Begäran om fyllnadsval för Börje Svensson (SD)

11.1Y 

ATTUNDA TINGSRÄTT rap  SVERIGES DOMSTOLAR 

Datum 

2022-08-05 

Diarienummer 

TAA 2022/477 D27 

Administrativ avdelning, BOS-enheten/Nämnd namndeman.attunda.tingsrattPdom.se 

Begäran om fyllnadsval 

Till Upplands-Bro kommun 

Här kommer entledigandet för Börje Svensson gällande uppdraget som 

nämndeman. Det åligger Upplands-Bro kommun att göra ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod. 

Meddela sedan Attunda tingsrätt så snart som möjligt vem som blivit vald. 

Gällande vald nämndeman behöver vi följande uppgifter i ett (1) mejl:  

Fullständigt namn 
Mobil nr 
E-mejladress 
Kopia på sammanträdesprotokollet från kommunfullmäktige 
Förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden. 

I första hand vänligen mejla till: namndeman.attunda.tingsratt(@dom.se 

I andra hand skicka brev till: 

Attunda tingsrätt 

BOS-enheten/Nämnd 

Box 940 

19129 Sollentuna 

Kontakta undertecknad om några frågor. 

Tack för gott samarbete. 

Mvh, 

Wilhelm Norelius 

Attunda tingsrätt 

Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • attunda.tingsratt@dom.se 
www.domstol.se/attunda-tingsratt 

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.30 



36 Entledigande av Liv Kjos (M) som ersättare i Utbildningsnämnden - KS 22/0035-18 Entledigande av Liv Kjos (M) som ersättare i Utbildningsnämnden : Entledigande av Liv Kjos (M) som ersättare i Utbildningsnämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-27 KS 22/0035  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Liv Kjos (M) som ersättare i 
Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Liv Kjos (M) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Liv Kjos (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 26 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Liv Kjos (M) 

 Utbildningsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 



37 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M) - KS 22/0035-19 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M) : Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-27 KS 22/0035  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Liv Kjos (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M). 

Sammanfattning 

Liv Kjos (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Utbildningsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 



38 Entledigande av Birgitta Dickson (M) som vice ordförande i Socialnämnden - KS 22/0033-3 Entledigande av Birgitta Dickson (M) som vice ordförande i Socialnämnden : Entledigande av Birgitta Dickson (M) som vice ordförande i Socialnämnden
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-10 KS 22/0033  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Birgitta Dickson (M) som vice 
ordförande i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Birgitta Dickson (M) entledigas som vice ordförande i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Birgitta Dickson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som vice 

ordförande i Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 9 november 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Birgitta Dickson (M) 

 Socialnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



39 Val av ny ledamot och vice ordförande i Socialnämnden efter Birgitta Dickson (M) - KS 22/0033-4 Val av ny ledamot och vice ordförande i Socialnämnden efter Birgitta Dickson (M) : Val av ny ledamot och vice ordförande i Socialnämnden efter Birgitta Dickson (M)
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-10 KS 22/0033  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot och vice ordförande i 
Socialnämnden efter Birgitta Dickson (M) 

Förslag till beslut 

1 XX (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Birgitta Dickson (M). 

2 XX (M) utses till vice ordförande i Socialnämnden efter Birgitta Dickson 

(M). 

Sammanfattning 

Birgitta Dickson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot och vice ordförande i Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 

utse en ny ledamot och vice ordförande i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 



40 Entledigande av Peter Wissing (M) som vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden - KS 22/0037-28 Entledigande av Peter Wissing (M) som vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden : Entledigande av Peter Wissing (M) som vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-10 KS 22/0037  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Peter Wissing (M) som vice 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Peter Wissing (M) entledigas som vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Peter Wissing (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som vice 

ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 10 november 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Peter Wissing (M) 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 



41 Val av ny ledamot och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden efter Peter Wissing (M) - KS 22/0037-29 Val av ny ledamot och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden efter Peter Wissing (M) : Val av ny ledamot och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden efter Peter Wissing (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-10 KS 22/0037  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot och vice ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden efter Peter Wissing (M) 

Förslag till beslut 

1 XX (M) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Peter 

Wissing (M). 

2 XX (M) utses till ny vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Peter Wissing (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som vice 

ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse 

en ny ledamot och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2022. 

Barnperspektiv 

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

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 
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