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Avtal för Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 
1:331) 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag på tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) godkänns. 

Sammanfattning 

Avtalets syfte är att reglera åtaganden och kostnader för utbyggnad av 

cirkulationsplats i enlighet med antagen detaljplan för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.), nr 1301. 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 28 oktober 2020 beslutade 

utskottet att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreslaget tillägg i 

exploateringsavtalet för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde 

(Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.). 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 

 Förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- 

och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor 

 Exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor, 

den 2 februari 2015 

 Samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag § 54 Tillägg till 

exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (KungsängensTibble 1:331 m:fl.) 

Ärendet 

Parterna har den 2 februari 2015 ingått ett exploateringsavtal. 

Enligt § 11 A) i exploateringsavtalet ansvarar och bekostar bolaget för bland 

annat utbyggnaden av cirkulationsplats, ramper söder om Brunna trafikplats 

samt utbyggnaden av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen 

söder om cirkulationsplatsen. Markområdena framgår av punkterna 3 och 4 i 
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bilaga 3 till exploateringsavtalet. Med anledning av att cirkulationsplatsen 

behöver färdigställas tidigare än vad som anges i § 14 i exploateringsavtalet har 

parterna kommit överens om att kommunen ska bekosta och ansvara för 

utbyggnaden av ovanstående arbeten. Bolaget ska betala ytterligare 16 405 000 

kronor i exploateringsbidrag. 

För det fall detaljplanen och exploateringsavtalet i dess helhet ersätts av en ny 

detaljplan och ett nytt exploateringsavtal ska parterna i det nya 

exploateringsavtalet att reglera vilka av de kvarvarande åtagandena och 

skyldigheterna i exploateringsavtalet som ska utgå. 

Parterna är överens om att exploateringsavtalet ska ändras på sätt som framgår 

av detta tilläggsavtal. Övriga avtalsvillkor i exploateringsavtalet kvarstår 

oförändrade. 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 28 oktober 2020 beslutade 

utskottet att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreslaget tillägg i 

exploateringsavtalet för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde 

(Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.). 

Barnperspektiv 

En välplanerad infrastruktur och välfungerande trafiklösningar påverkar både 

barn och vuxna i barns närhet på ett positivt sätt.  

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri  

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- 

och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor 

2. Exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor, 

den 2 februari 2015 

3. Samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag § 54 Tillägg till 

exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (KungsängensTibble 1:331 m:fl.) 

Beslut sänds till 

 Norrboda Exploatering AB 



                      hetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) : Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 0-28-0--20 - Tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.)

 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 54 Tillägg till exploateringsavtal för 
Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde (Kungsängens-
Tibble 1:331 m:fl.) 

 Dnr KS 18/0245 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

Upprättat förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) godkänns. 

Sammanfattning 

Avtalets syfte är att reglera åtaganden och kostnader för utbyggnad av 

cirkulationsplats i enlighet med antagen detaljplan för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.), nr 1301. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2020 

 Förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- 

och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor 

 Exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor, 

den 2 februari 2015 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Upprättat förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) godkänns. 

 

Beslutet skickas till: 

 Norrboda Exploatering AB 
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Tillägg till Exploateringsavtal 

 

Detta tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) har träffats mellan: 

(1) Upplands-Bro kommun, org.nr 212000-0100, 196 81, Kungsängen 

(”Kommunen”)  

och 

(2) Norrboda Exploatering AB org.nr 556904-3499, c/o NREP AB Box 7721, 

103 95 Stockholm (”Bolaget”),  

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” gemensamt ”Parterna”. 

 

Bakgrund 

Parterna har den 2 februari 2015 ingått ett exploateringsavtal avseende exploatering 

av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:403. 1:330, 1:3 och Brunna 5:1, 

Kungsängens-Tibble 1:471, Kungsängens-Tibble 1:475 och 1:477 samt 

Kungsängens kyrkby 1:37 (”Exploateringsavtalet”), bilaga 1. Exploateringsavtalet 

reglerar respektive Parts åtagande under genomförandet av detaljplanen för 

Kungängen-Tibble 1:331 m.fl. nr. 1301 (”Detaljplanen”). 

Enligt § 11 A) i Exploateringsavtalet ansvarar och bekostar Bolaget för bl.a. 

utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i bilaga 

3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 

utbyggnaden av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 

rondellen inom det markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 

Exploateringsavtalet.  

Med anledning av att rondellen behöver färdigställas tidigare än vad som anges i § 

14 i Exploateringsavtalet har Parterna kommit överens om att Kommunen ska 

bekosta och ansvara för utbyggnaden av ovanstående arbeten och att Bolaget 

istället ska betala ytterligare 16 405 000 kronor i exploateringsbidrag.  

För det fall Detaljplanen och Exploateringsavtalet i dess helhet ersätts av en ny 

detaljplan och ett nytt exploateringsavtal ska parterna i det nya exploateringsavtalet 

att reglera vilka av de kvarvarande åtagandena och skyldigheterna i 

Exploateringsavtalet som ska utgå. 

Parterna är överens om att Exploateringsavtalet ska ändras på sätt som framgår av 

detta avtal. Övriga avtalsvillkor i Exploateringsavtalet kvarstår oförändrade. 
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Ändringar och tillägg till Exploateringsavtalet 

1. Med ändring av § 11 A) i Exploateringsavtalet utgår Bolagets ansvar för 

utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i 

bilaga 3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 

utbyggnad av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 

rondellen inom de markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 

Exploateringsavtalet.  

2. Med tillägg av § 11 B) i Exploateringsavtalet ansvarar Kommunen även för 

utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i 

bilaga 3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 

utbyggnad av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 

rondellen inom de markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 

Exploateringsavtalet. De allmänna anläggningar inom det markområde som 

framgår av punkten 4 i bilaga 3 till Exploateringsavtalet kommer att byggas ut 

vid en tidpunkt som bestäms av Kommunen och endast om Kommunen 

bedömer utbyggnaden som lämplig.  

3. Med ändring av § 13 i Exploateringsavtalet ska Bolaget till Kommunen betala ett 

exploateringsbidrag om 35 405 000 kr. Delar av detta exploateringsbidrag har 

redan erlagts av Bolaget.  

4. Med tillägg till § 13 i Exploateringsavtalet ska Bolaget mot faktura erlägga 

betalning med 16 405 000 kr till Kommunen efter att rondellen inom det 

markområde som framgår av punkten 3 i bilaga 3 till Exploateringsavtalet 

godkänts vid slutbesiktning samt när underfarten på Pettersbergsvägen under 

E18 färdigställts och godkänts vid slutbesiktning samt tagits i bruk av allmän 

trafik. Fakturan ska ha en förfallotid om 30 dagar från att den utställs. I och med 

att angivet belopp enligt denna punkten 4 avser prisläget för juni 2020 ska 

beloppet vid betalning omräknas med senast kända konsumentprisindex 

(1980=100) och indextalet för juni 2020.  

 

Villkor för avtalets giltighet m.m. 

Detta Tilläggsavtal är för sin giltighet beroende av att behörigt organ i Upplands-Bro 

kommun senast 31 oktober 2020 godkänner Tilläggsavtalet genom beslut som 

sedermera vinner laga kraft.     

Ändringar av och tillägg till Tilläggsavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av Parterna.                

Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Tilläggsavtalet ska avgöras av allmän 

domstol enligt svensk rätt. 

_____________________ 
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Detta Tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit 

var sitt. 

 

Ort: 

Datum: 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

________________________   ________________________ 

Namn:      Namn: 

 

 

Ort: 

Datum: 

Norrboda Exploatering AB 

 ________________________   ________________________ 

Namn:      Namn: 

 

       

 

Bilagor:  1. Exploateringsavtal inkl. bilagor 
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Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 
enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 
entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 
och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
konsumentprisindex, KPI.   

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
Entreprenadindex, serie 311. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 
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Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter. 

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan. 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 
minoritetsåterremitterades ärendet vilket är anledningen till att 
Kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020. 

 Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är 
markerade med gult. Daterad 2020-10-08. 

 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 
9. 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 19 oktober 2020. 
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 28 oktober 2020. 
 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 11 november 2020. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-
anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen är genomförd tillsammans med taxeexperter från konsultföretaget 
WSP och taxeberäkningsmodellen EKSIM har använts.  

Brukningsavgifterna för kommunalt VA har varit oförändrade sedan 2013 trots 
ökade kostnader för köp av spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade 
drift- och kapitaltjänstkostnader då flera stora investeringsprojekt har tagits i 
drift. Kommunens höga investeringstakt i form av förnyelse av befintlig VA-



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

      
          

        

   
          

        
       

             
          

          
         

          
         

       
        

     
     

             
                     

  



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

          

         



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

         

           
            

     
             

           

                
             

  

      
    

            
          
       

  
 

    

       
  

    

       
     

    





152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

            

            



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

              

              

     
           

           
           

        
        

       





152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

            

           



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

             
 

             
 

       
           

     
              

        
        



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

   

  

        

          

         
         

         

             
         
          
          
  

          
    

               

  

           
          

     
      

     

          
          
            



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 13 (13)  
2020-11-17 KS 20/0701 

 
 

 

Upplands-Bro-bor, även barnen. Ett långsiktigt förebyggande underhåll av VA-
anläggningen minskar också verksamhetens miljöpåverkan i form av färre 
utsläpp av orenat avloppsvatten till Mälaren, mindre tillskottsvatten och 
dricksvattenläckage vilket i sin tur minskar belastningen på de stora 
reningsverken, med lägre energi- och kemikalieförbrukning som följd. Bättre 
vattenkvalitet i våra hav, sjöar och vattendrag, badvattenkvalitet och minskat 
koldioxidavtryck är andra positiva och långsiktiga effekter, vilket är till gagn 
för kommande generationer. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01) 
2. Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 9. 
3. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 19 oktober 2020. 
4. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 28 oktober 2020. 
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 11 november 2020. 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 129 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

 Dnr KS 20/0701 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 

entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 

och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

Entreprenadindex, serie 311. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att analysera om nuvarande 

beräkningsmodell uppfyller behovet för en bra uppbyggnad av taxan 

eller om denna behöver uppdateras. 

Reservationer  

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 

Conny Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Socialdemokraternas förslag. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Socialdemokraternas förslag. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 

säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 

tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 

VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 

spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 

kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 

justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 

från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 

brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 

(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 

Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 

brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 

av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 

inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 

kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 

med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 

med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter. 

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 

nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020. 

 Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Daterad 2020-10-08. 

 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 

9. 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 20 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 

entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 

och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

Entreprenadindex, serie 311. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 

återremitteras för att ärendet ska kompletteras med en genomgripande 

utvärdering och översyn av de i taxan ingående beräkningsparametrarna.   

Fredrik Kjos (M) och Marcus Sköld (M) yrkar för alliansens räkning på 

följande tilläggsyrkande:  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att analysera om nuvarande 

beräkningsmodell uppfyller behovet för en bra uppbyggnad av taxan eller om 

denna behöver uppdateras. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, varav ett är återremiss. 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordförande 

ställer därefter liggande förslag med alliansens tilläggsyrkande mot 

Socialdemokraternas avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 

enligt liggande förslag med alliansens tilläggsyrkande. Votering begärs och 

genomförs, där ”Ja” står för liggande förslag med alliansens tillägg och ”Nej” 

står för avslag. Under voteringen lämnas 10 Ja-röster och 6 Nej-röster. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Ordförande finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 

förslag med alliansens tillägg.  

Omröstningsresultat 

Namn JA NEJ 

Martin Normark (L) vice ordförande X  

Camilla Janson (S) andre vice ordförande  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Börje Wredén (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Marcus Sköld (M) X  

Catharina Andersson (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Claus Engström (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) Ordförande X  

Reservationsmotivering  

Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 

reservationsmotivering:  

”Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget eftersom vi anser att ärendet 

måste kompletteras med en genomgripande utvärdering och översyn av de i 

taxan ingående beräkningsparametrarna så att vi kan få en mer rättvis taxa.” 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

  
  

 
      
 



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

     

     

        

        

                 

         
        
    

            
           

            
       

            

     

               

    

         
         
           

           

    

  

  

  

 
 

           
             
  

            



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

             
           

            
       

          
               

       
   

        
              

       

          

          
               

  

                           

      

  

   

   

      

      

            
       

          
         

   

                
     

         
     



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

            
             

 

           



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

  
        

                                    

       

   

   

      
  

           

     
          

        

        

    
       

 
       

                    
                

      

           
   

         
         

          

               
                

      

                
            

  
           

     



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

         
     

            
          

          

          
         

          
       

                                  

     

   

   

      
  

           

     
          

        

    
       

          

                   
                

      

           
 

        
   



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

           
            
 

            
       

    

             
            

         
     

            
           

          
       



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

                                     

         

   

      

         

      

   

     
  

     

       

                
             

                

        

      

   

      

              
  



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

               

          
  

  

          

          

          

  
   

        

     

     

      

        

     

      

                
 

       

         
    

          
           

            
 

          
          

           
            



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

                               

             

  

   

       
    

                          

              
          

          

                
         

                 

          

          
          

          
               

          
            

               
             

            

           
            

          
        

            
       

                      

         
           

        
 



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

             
           
             

           
 

             
           

             
        

  
       

                                  

      

   
   

          

         

      
      

   
     

       

    



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

        

       

   

           

        

        

 
 

     

        

       

          
         

              
          

            
       

             
             

 

     

           
         

          
        

            
  

         
           

 

          
         
   



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

        
             

                               

             
   

   

    
  

   

                                            

          
          

         

         
         

 

             
            

                 

          

           
        

   

       

       



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

                 

            
         

      

     

           

           

   
  

     

          

         

         

         

       

        

        

           
         

       
     

    

       

      

       



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

  

        

      
   

   

       

        

           

                       

              
          

          

              
          

                 

              
             
           

  
             

           

          
         
              

       

                                

           
              

           
        



152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

  

 

                       

            
              

            
    

  

          
                  
 

                
           

            
             

            
  

       
             

             
         

            

































152 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 0-19-0--20 - Förslag till ändringar av VA-taxa

 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

§ 99 Förslag till ändringar av VA-taxa 
 Dnr TN 20/0397 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs 

med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % 

för 2021, totalt 5,8 % 

2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs 

med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller 

från 2021-01-01 

4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs 

med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01 

5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 

hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan 

efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.   

6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 

hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan 

efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar 

sig mot förslaget till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 

säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 

tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 

VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 

spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 

kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 

justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 

från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 

brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 

(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 

Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 

brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 

av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 

inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 

kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 

med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 

med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07 

 Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är 

markerade med gult. Daterad 2020-10-08. 

 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 

9. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs 

med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % 

för 2021, totalt 5,8 % 

2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs 

med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller 

från 2021-01-01 

4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs 

med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01 

5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 

hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan 

efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.   

6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 

hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan 

efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311. 

7. att omedelbart justera ärendet 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-6 av kontorets förslag till beslut 

med tillägg att punkt 7 utgår. 

Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras 

med en genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående 

beräkningsparametrarna.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avgöras 

idag. 

Catharina Andersson (S) yrkar på avslag av ärendet. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut samt Catharina Anderssons (S) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller kontorets förslag. 

Reservationstext 

Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar 

sig mot förslaget eftersom vi anser att ärendet måste kompletteras med en 

genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående 

beräkningsparametrarna så att vi kan få en mer rättvis taxa. 

 

Protokollsanteckning 

Marcus Sköld (M), Andreas Åström (M), Karl-Erik Lindholm (KD) samt Sören 

Fridman (L) lade följande protokollsanteckning: 

 ”2013 gjordes ett extensivt arbete av taxekonstruktionen, som fungerar väl, 

och Alliansen ser därför inte något behov av att se över beräkningsmodellen i 

taxan.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 



   tion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg - KS 18/0170-8 Svar på motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg : Svar på motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslistaben 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2020-11-05 KS 18/0170  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Svar på motion om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön i vård och omsorg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård och omsorg 

anses besvarad. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet inkom den 25 april 2018 med en motion gällande 6 timmars 

arbetsdag med bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. I sin 

motion beskriver Vänsterpartiet de försök som gjorts runt om i landet de 

senaste åren och deras sammanfattning är att effekterna av detta har varit 

positiva och att effekterna av detta skulle bidra till att: 

 personalen orkar ett helt arbetsliv 

 rekrytering och bibehållandet av personal skulle underlättas 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet genom minoritetsåterremiss den 

24 april 2019 med uppdraget att tydliggöra: 

1. Hur och varför huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och 

Kommunal strider mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen?  

2. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta? 

 

Kommunledningskontoret har svarat på återremissfrågorna och bedömer att 

förslaget är för kostsamt då resurserna behövs för att stärka kvaliteten istället 

för att anställa fler. Kommunledningskontorets förslag till beslut är därmed 

att motionen bör anses besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 

2019 

 Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och vård och 

omsorg den 25 april 2019 
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Ärendet 

Vänsterpartiet inkom den 25 april 2018 med en motion gällande 6 timmars 

arbetsdag med bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. I sin 

motion beskriver Vänsterpartiet de försök som gjorts runt om i landet de 

senaste åren och deras sammanfattning är att effekterna av detta har varit 

positiva och att effekterna av detta skulle bidra till att: 

 personalen orkar ett helt arbetsliv 

 rekrytering och bibehållandet av personal skulle underlättas 

I kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018 besvarades 

Vänsterpartiets motion. Av tjänsteskrivelsen framgår att Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), arbetsgivarförbundet Pacta och svenska 

kommunalarbetareförbundet (kommunal) 2017 enades i en gemensam 

överenskommelse om att kommunerna ska arbeta för att heltidsarbete ska 

implementeras som norm till år 2021. (HÖK 16) Enligt tjänsteskrivelsen strider 

Vänsterpartiets motion mot denna överenskommelse och man föreslår istället 

att förslaget hanteras vidare i arbetet kommunens mål ”En attraktiv 

arbetsgivare” och i arbetet för heltid som norm. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet genom minoritetsåterremiss den 

24 april 2019 med uppdraget att tydliggöra: 

3. Hur och varför huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och 

Kommunal strider mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen?  

4. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta? 

 

Svar på återremiss 

1. Hur och varför huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och 

Kommunal strider mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen?  

På överenskommelsens hemsida https://heltid.nu/ kan man läsa att antalet 

yngre och äldre kommer att öka markant fram till år 2027 jämfört med de som 

befinner sig i arbetsför ålder. På grund av detta beräknades kostnadsgapet 

mellan kostnader och intäkter i välfärden fram till 2021 till 59 miljoner. 

Välfärdens behov av personal är således stort och efterfrågan ser inte ut att 

minska och om inge förändringar görs kommer det att behövas över en halv 

miljon medarbetare i välfärden fram till 2023.  

Överenskommelsen med heltid som norm är en del i att klara 

rekryteringsutmaningen. Genom att ta allt fler går från att arbeta deltid till 

heltid kan kommuner, landsting och regioner både minska rekryteringsbehovet 

och samtidigt få tillgång till mer personal.   

2. Vad skulle införande av & timmars arbetsdag faktiskt kosta? 
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Införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle kosta Upplands-

Bro kommun ca 46,5 mnkr/år. 

Om arbetsdagen förkortades till sex timmar per dag skulle det innebära att de 

två timmar som förlorades behövs fyllas upp med nya anställda för att 

bibehålla samma antal arbetade timmar per dag. Sex timmars arbetsdag skulle 

innebära att det saknas 9770 timmar vilket motsvarar en kostnad på 3,1 

mnkr/månad. Om de som idag arbetar mindre än sex timmar skulle fortsätta 

arbeta lika många timmar vid en omställning skulle deras sysselsättningsgrad 

öka vilket medför högre löneutbetalningar trots att deras arbetade timmar per 

dag skulle vara det samma. Totalt skulle månadskostnaden för befintliga 

anställda skulle öka med ca 745 000 kr /månad.  

Kommunledningskontorets slutsatser 

Kommunledningskontoret håller med motionsställarna om att sex timmars 

arbetsdag kan vara ett starkt konkurrensverktyg vid rekrytering. 

En förkortning av arbetsdagen innebär att de anställda antingen ska klara av 

samma arbetsmängd på färre timmar vilket på sikt kan leda till en ohållbar 

situation då de anställdas arbetsbelastning ökar. Alternativet är att anställa 

fler för att täcka upp de timmar som förloras vilket innebär ökade 

lönekostnader. I båda fallen, som förklarats ovan, kommer lönekostnaderna 

att öka för samma utfört arbete.  

Kommunledningskontoret går inte vidare med förslaget då det bedöms vara 

för kostsamt då resurserna behövs för att stärka kvaliteten istället för att 

anställa fler. Kommunledningskontorets förslag till beslut är därmed att 

motionen bör anses besvarad i och med denna tjänsteskrivelse. 

Barnperspektiv 

Möjligheten för vuxna att försörja sig och sin familj är av väsentlig betydelse 

för barn och ungdomars livsmiljö. Det är därför viktigt att arbetsgivarna verkar 

för ett arbetsklimat som möjliggör att de anställda kan kombinera arbetsliv och 

familjeliv exempelvis genom att ha en rimlig arbetsbelastning.  

 

Kommunledningskontoret 
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Ida Texell  

Kommundirektör  

  

 

 

Sara Lauri Anders Nilfjord 

Kanslichef Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 

2019 

2. Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg 

 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 
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§ 108 Motion om 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön inom vård och omsorg 

 Dnr KS 18/0170 

Beslut 

Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet inkom med en motion gällande 6 timmars arbetsdag med 

bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. Under ett antal år har 

det pågått försök i den här riktningen för arbetsgrupper inom vård och 

socialtjänst och i dagsläget finns inga uppgifter om att någon kommun 

genomfört det på det sätt som vänsterpartiet föreslår. 

Välfärden i Sverige behöver rekrytera många nya medarbetare fram till 2023 

om inga förändringar gällande dagens organisationer förändras. Om fler arbetar 

heltid kommer rekryteringsbehovet minska. Sveriges kommuner och landsting, 

Pacta och Svenska kommunalförbundet kom i april 2017 överens om att 

kommunerna ska arbeta för att heltid som norm ska implementeras till år 2021. 

(HÖK 16). 

Då Vänsterpartiets förslag i motionen i nuläget strider mot överenskommelsen 

mellan parterna i avtalet är förslaget till beslut att förslaget hanteras vidare i 

arbetet kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i arbetet för heltid som 

norm. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017 

 Handlingsplan för heltid som norm i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg hanteras 

vidare i arbetet med kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i 

arbetet med heltid som norm. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg anses 

besvarad. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna yrkar på återremiss med 

uppdrag att tydliggöra hur och varför: 

1. Huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och Kommunal strider 

mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen. 

2. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta.” 

 

Kerstin Åkare (V) ansluter till Socialdemokraternas förslag om återremiss 

Sara Ridderstedt (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut 

om återremiss.  

Martin Normark (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och beslut om återremiss. 

Ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 

avgöras idag. Votering begärs och genomförs.  

Ordförande finner att Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: De 

som vill att ärendet avgörs idag röstar ”ja” och de som önskar att ärendet 

återremitteras röstar ”nej”. 

Efter omröstning finner ordföranden att det finns 26 röster på ja och 15 röster 

på nej. Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har 

återremitterat ärendet genom minoritetsåterremiss.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Anders Åkerlind, ordförande (M) X   

Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD) X   

Björn-Inge Björnberg, 2:e vice ordförande (S)  X  

Camilla Janson (S)  X  

Fredrik Kjos (M) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Kaj Bergenhill (M) X   

Martin Nomark (L) X   

Andreas Persson (SD) X   
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Kerstin Åkare (V)  X  

Catharina Andersson (S)  X  

Masoud Zadeh (M) X   

Johan Silversjö (SD) X   

Hans Åberg (L) X   

Linda Pettersson (S)  X  

Sara Ridderstedt (MP)  X  

Marcus Sköld (M) X   

Rasmus Lindstedt (S)  X  

Mait Johansson (M) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Kerstin Ahlin (S)  X  

Paul Gustafsson (M) X   

Linda Du Rietz (L) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Lisbeth Waern (M) X   

Mattias Peterson (C) X   

Hibo Salad Ali (S)  X  

Jan Ramstedt (SD) X   

Göran Malmestedt (M) X   

Börje Wredén (L) X   

Tina Teljstedt (KD) X   

Börje Svensson (SD) X   

Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  

Seid Alajbegovic (S)  X  

Michelle Lindahl (C) X   

Anette Nyberg (SD) X   

Annelies Lindblom (V)  X  

Mats Zettmar (SD) X   

Mats Högberg (M) X   

Helena Austrell (S)  X  

Under upprop lämnas 26 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 

tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  



                KS 18/0170-8 Svar på motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2019 - Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och omsorg

 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

Yttranden 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.  

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.  

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet 

Tina Teljstedt (KD) yttrar sig i ärendet.  

Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet.  

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 

 



153 Svar på motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg - KS 18/0170-8 Svar på motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg : Motion om 6 timmars arbetsdag i vård och omsorg

Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen 
lön i vård och omsorg 
 

 
 
 
Det har gjorts många försök med 6 timmars arbetsdag för olika yrkesgrupper på flera platser 
i Sverige de senaste åren.  Sammanfattningsvis kan man säga att effekterna av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön varit positiv och de direkta kostnaderna avsevärt lägre än vad 
man ursprungligen räknat med. 
 
Dessa är de effekter som vi räknar med att få av en sådan reform: 
 
Orka hela arbetslivet 
Omsorgspersonalen inom äldreboende, LSS-boenden mm. kommer att orka hela arbetslivet. 
Försöken som gjorts har visat att sjukfrånvaron drastiskt minskar. Man har också sett att när 
de anställda ges inflytande över schemaläggningen minskar behovet av timanställda och 
vikarier. Vi sparar både på människor och pengar. 
 
Rekrytera och behålla personal 
Att rekrytera och behålla personal som t ex sjuksköterskor, socialsekreterare och 
biståndsbedömare är en konstant utmaning i ett storstadsområde. Det är inte bara lönen 
som är ett konkurrensverktyg utan också i hög grad arbetsvillkoren. 6 timmars arbetsdag 
med bibehållen lön blir ett mycket starkt rekryteringsverktyg och ett effektivt sätt att behålla 
kvalificerad personal.  
Kontinuitet ger trygghet och bättre resultat 
I och med att personalen stannar hos oss får vi en större kontinuitet i verksamheten och 
möjlighet att bygga upp en djupare kunskap om kommunen och dess invånare. Detta ökar 
tryggheten hos klienter och vårdtagare och ger i förlängningen en högre kvalitet på 
verksamheterna med bättre resultat. 
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I vår budget för 2018 är denna satsning fullt bruttofinansierad. Vi är övertygade om att 
reformen med tiden kommer spara på många kroppar, samveten, minska sjukfrånvaro och i 
förlängningen innebära en besparing på många fler områden än bara lönekostnader för de 
här personalgrupperna. 
 
Därför yrkar Vänsterpartiet att 
 
Upplands-Bro kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för all personal inom 
vård och omsorg samt socialtjänsten från och med verksamhetsår 2019. 
 
 
Kungsängen, 13 april 2018 
Kerstin Åkare 
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Motion från liberalerna om att införa 
tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete i 

och med införandet av den s.k. ”Upplands-Bromodellen” vilken bedöms ge de 

önskade positiva effekterna som eftersträvas i motionen. 

Sammanfattning 

Den 27 mars 2017 inkom en motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-

Bro kommun från Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L). Motionärerna 

föreslår att modellen, på försök, ska införas läsåret 2017/2018.  

På Liberalernas och övriga allianspartiers initiativ har Utbildningskontoret, i 

samverkan med ledningen för kommunens skolor, utvecklat frågan om 

tvålärarsystem till den så kallade Upplands-Bromodellen som under läsåret 

2020/2021 provas i flera skolor i kommunen.  

Utbildningsnämnden konstaterar att införandet av den s.k. ”Upplands-

Bromodellen” bedöms ge en del av de önskade positiva effekterna som 

motionärerna eftersträvar i de skolor som deltar i modellen. Det innebär bland 

annat möjligheten att utöka antalet kompetenta medarbetare i klassrummet och 

renodla lärarens undervisningsuppdrag. 

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 

är besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020 

 Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 29 

september 2020 

 Utbildningskontorets yttrande den 11 september 2020  

 Motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 27 mars 

2017 
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Ärendet 

Den 27 mars 2017 inkom en motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-

Bro kommun från Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L). Motionärerna 

föreslår att modellen, på försök, ska införas läsåret 2017/2018.  

Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017 återremitterades 

ärendet till Utbildningskontoret enligt nedan: 

”Ärendet återremitteras för att belysa hur tidigare försök i kommunen med 

tvålärarsystem fungerade och utvärderades. Vad anser våra rektorer om ett 

försök av tvålärarsystem? Hur har andra kommuner gjort när de infört 

tvålärarsystem, t. ex. Södertälje?” 

Den 29 september 2020 yttrade sig Utbildningsnämnden i ärendet. 

Utbildningsnämnden antog då Utbildningskontorets förslag till yttrande daterat 

den 11 september 2020. I yttrandet framkommer att enligt den 

omvärldsbevakning som gjorts visar att de flesta lärare har en positiv 

inställning till tvålärarsystem och bedömer att den leder till en mer 

inkluderande undervisning. Ökad inkludering är något som ses som ett starkt 

incitament för tvålärarsystem och har blivit ett centralt begrepp. Men detta kan 

ifrågasättas och det finns skilda åsikter när det gäller huruvida tvålärarsystem, 

istället för användandet av speciallärare, hjälper och stärker elev med 

svårigheter. 

Utbildningskontoret har genomför en enkätundersökning bland berörda 

rektorer för att få deras synpunkter i frågan. Ingen skola i kommunen har 

prövat tvålärarsystem som ett genomgående koncept. När man provat systemet 

på försök i kommunen har det antingen varit på grund av en ohållbar situation i 

någon klass eller som ett sätt att främja samarbete och stöttning inom något 

eller några arbetslag. Det har snarare använts som ett verktyg för att hantera 

särskilda behov hos en elev- eller personalgrupp än som ett koncept för hela 

verksamheten.  

Fem av åtta rektorer svarade att de är positiva till ett försök med tvålärarsystem 

men påtalar att det är underförutsättning att det tillförs ekonomiska resurser då 

systemet beräknas vara kostsamt. Man ser även problem med rekryteringen då 

det redan i dagsläget är svårt med lärarrekrytering. 

På Liberalernas och övriga allianspartiers initiativ har Utbildningskontoret, i 

samverkan med ledningen för kommunens skolor, utvecklat frågan om 

tvålärarsystem till den så kallade Upplands-Bromodellen som under läsåret 

2020/2021 provas i flera skolor i kommunen. Modellen syftar till att uppgifter 

som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en naturlig del av 

skolans verksamhet, sköts av annan personal med rätt kompetens för de 

arbetsuppgifterna. Upplands-Bromodellen syftar till att underlätta/avlasta 

arbetsuppgifter motsvarande om elevernas psykosociala situation, ska lugn i 

klassrummen och arbeta med värderingar.  
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Utbildningsnämnden konstaterar att införandet av den s.k. ”Upplands-

Bromodellen” bedöms ge en del av de önskade positiva effekterna som 

motionärerna eftersträvar i de skolor som deltar i modellen. Det innebär bland 

annat möjligheten att utöka antalet kompetenta medarbetare i klassrummet och 

renodla lärarens undervisningsuppdrag. 

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 

är besvarad. 

Barnperspektiv 

Att på olika sätt utveckla undervisningen i skolan är prioriterat för att ge 

Upplands-Bro kommuns barn de bästa förutsättningarna till en god utbildning.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 29 

september 2020 

2. Utbildningskontorets yttrande den 11 september 2020  

3. Motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 27 mars 2017 

Beslut sänds till 

 Motionsställarna 

 Utbildningsnämnden 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (14)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-29 

 

 

§ 49 Remiss - Motion om att införa 
tvålärarsystem i Upplands-Bro 

 Dnr UN 17/0047 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

2017 inkom en motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 

från Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L). 

Motionärerna föreslår att modellen, på försök, skall införas på en skola i 

Upplands-Bro läsåret 2017/2018. 

Utbildningskontoret har yttrat sig i ärendet, se bilaga.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2020 

 Utbildningskontorets yttrande den 11 september 2020 

 Utbildningsnämndens beslut om återremitering den 24 oktober 2017 

 Motion från Liberalerna om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro 

den 22 mars 2017 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-09-11 UN 17/0047 

 
 

konceptet i annan kommun. Kommentaren kring det var kort och koncist ”Bra 

men kostsamt”. 

När man provat systemet, i liten skala, på försök i kommunen har det antingen 
varit på grund av en ohållbar situation i någon klass eller som ett sätt att främja 
samarbete och stöttning inom något eller några arbetslag. Det ses alltså snarare 
som ett verktyg för att hantera särskilda behov hos en elev- eller personalgrupp 
än som ett koncept för hela verksamheten. På någon skola har man haft 
ambitionen att vara tre lärare på två klasser men det har, på grund av 
ekonomiska och/eller organisatoriska svårigheter varit svårt att genomföra fullt 
ut. 

På enkäten till rektorerna svarar fem av åtta att de är positiva till ett försök med 
tvålärarsystem. De påtalar dock att det är under förutsättning att det tillförs 
ekonomiska resurser då systemet beräknas vara kostsamt. Man ser också 
lärarrekryteringen som ett problem. Man har på flera håll, redan i dagsläget, 
svårt med lärarrekrytering och att få tag på så många som det skulle behövas 
för att ha två lärare per klass upplevs problematiskt.  

Flera rektorer påpekar potentiella svårigheter med ett delat ledarskap i 
klassrummet. För att hitta tid för gemensam planeringstid skulle det, sannolikt, 
underlätta med ett annat arbetstidsavtal för lärarna.  

Utbildningskontorets slutsats  
Tvålärarsystem som koncept uppfattas som positivt av de flesta av rektorerna. 
Kostnaden för att genomföra det på prov i någon av kommunens skolor är svår 
att beräkna, men den samstämmiga bilden är att den skulle vara betydande.  

På Liberalernas och övriga allianspartiers initiativ har Utbildningskontoret, i 
samverkan med ledningen för kommunens skolor, utvecklat frågan om 
tvålärarsystem till den så kallade Upplands-Bro-modellen som under läsåret 
2020/2021 provas i flera skolor i kommunen. Modellen syftar till att uppgifter 
som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en naturlig del av 
skolans verksamhet, sköts av annan personal med rätt kompetens för de 
arbetsuppgifterna. Upplands-Bro modellen syftar till att underlätta/avlasta 
arbetsuppgifter motsvarande om elevernas psykosociala situation, skapa lugn i 
klassrummen och arbeta med värderingar. Det finns redan påbörjade och 
liknande projekt från andra kommuner, som legat till grund för modellen.  

Införandet av den s.k. ”Upplands-Bromodellen” bedöms ge en del av de 
önskade positiva effekterna som motionärerna eftersträvar i de skolor som 
deltar i modellen. Det innebär bland annat möjlighet att utöka antalet 
kompetenta medarbetare i klassrummet och renodla lärarens 
undervisningsuppdrag. Motionen om tvålärarsystem kan därmed anses vara 
besvarad.  
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Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 

inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 

medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 

verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 

Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 

åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 

Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till  

Socialnämndens ansvarsområde. 

 

Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 

Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 

beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 

organisationsförändring. Ärendet lyftes under Kommunstyrelsens sammanträde 

den 28 oktober med beslut bifall men minoritetsåterremitterades på 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2020 vilket är 

anledningen till att ärendet lyfts på nytt.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2020 

 Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde 

den 24 september 2020 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 29 september 

2020 
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 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 

2020  

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 

november 2020 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Ärendet 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 

inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 

medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Uppdraget syftar till att 

enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning. 

Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 

prioritera insatser som leder till egen försörjning.  

Deltagande i verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd 

enligt Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt 

bistånd, Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Målet med samarbetet är att den enskilde ska nå egen försörjning genom 

insatser från AME. För att åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och 

handläggning föreslår Centrum Vuxenutbildning och Arbetsmarknads att AME 

organisatoriskt övergår till att ligga inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Rapporten beskriver argument för en förflyttning där flera områden berörs. De 

fördelar som lyfts fram berör sekretessfrågor, helhetssyn och gemensam 

arbetsmetod, effektivitet och målstyrning samt kvalitet och rättssäkerhet.  

Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 

Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 

beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 

organisationsförändring. Ärendet lyftes under Kommunstyrelsens sammanträde 

den 28 oktober med beslut bifall men minoritetsåterremitterades på 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2020 vilket är 

anledningen till att ärendet lyfts på nytt. 

Rapporten beskriver hur genomlysningen har genomförts och hur planering för 

övergång ska se ut. Rapporten redogör slutligen för de kommande utmaningar 

som har uppmärksammats och som berör nationella och övergripande frågor 

såsom landets arbetsmarknadspolitik samt pågående och förväntade effekter av 

Coronavirusets spridning. 

Budgetjusteringar med anledning av den organisatoriska förändringen kommer 

att hanteras i samband med ”Övergripande mål och budget för 2021”. 

Barnperspektiv 

Det förslag till beslut som ges Gymnasie- och arbetslivsnämnden har som mål 

att öka självförsörjning hos biståndstagare. Barn och ungas livssituation är 

starkt beroende av de nära vuxnas tillvaro. Egen försörjning med ökad 
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självständighet hos vårdnadshavare och andra vuxna runt barnet utgör goda 

förebilder för barn. 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

 

Bilagor 

1. Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Beslut sänds till 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 

 Enhetschef AME 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmarknadsenheten (fortsatt benämnd som AME) var fram till den 1 april 
år 2016 organiserad under Socialnämnden (SN). Den 1 april år 2016 flyttades 
enheten över till Kommunstyrelsen. Syftet med organisationsförändringen var 
att få en bättre samordning med näringslivet och vuxenutbildningen med mål 
om att få ut fler klienter i arbete. 

Sedan den 1 januari år 2019, då en ny nämnd inrättades, är AME organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). Nämnden ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare 
(SFI), särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt 
verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att 
människor kommer i arbete eller utbildning och vidare i egen försörjning.  

AME arbetar med medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. 
Uppdraget syftar till att enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå 
egen försörjning. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den 
enskildes behov samt prioritera insatser som leder till egen försörjning. Fokus 
ska vara på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället 
för passivt bidragsmottagande.  

 

1.2 Syfte 
Denna rapport ska beskriva och analysera samarbetet som sker mellan SN och 
GAN och presentera en ändamålsenlig och effektiv organisation. 

 

1.3 Mål med kommunens verksamhet 
Målet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att klienter/deltagare, med 
arbetslöshet som huvudsakligt skäl för uppbärande av försörjningsstöd, ska gå 
från bidragsberoende till självförsörjning. Vägen till självförsörjning kan se 
olika ut. Några kan efter prövning av arbetsförmåga och utredning av hälsa 
konstateras sakna realistiska möjligheter till lönearbete. Då kan andra 
möjligheter till försörjning bli aktuella och socialförsäkringssystemet erbjuda 
mer hållbara och lämpliga ersättningar än försörjningsstöd från kommunen.  

Andra når sitt mål genom att, efter anordnad praktik, gå ut i ordinärt 
lönearbete, och vissa kan med stöd gå direkt till den öppna arbetsmarknaden. 

Det organisationsförslag som rapporten resulterar i ska möta mål om att 
utnyttja kompetens och resurser på ett ändamålsenligt sätt samt säkerställa 
följsamhet mot lagstiftning. 



155 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten - KS 20/0665-4 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten : Förslag till organisationsförändring för Arbetsmarknadsenheten0.pdf

Förslag till organisationsförändring AME  

 

4 
 

  

 

2 Styrande lagstiftning 
 

2.1 Kommunallagen 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde med Arbetsförmedlingen 
som den myndighet som omsätter de statliga målen och uppdraget i praktiken. 
Dock har kommunerna starka motiv för att spela en aktiv roll i 
arbetsmarknadspolitiken. Arbetslöshet är kostsam för kommunerna då den 
leder till uteblivna skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd. I 
kommunallagen definieras vad kommunen får åta sig frivilligt. Två andra lagar 
styr kommunernas möjligheter och skyldigheter att påverka den lokala 
utvecklingen. I Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) tydliggörs 
kommunernas uppgift att främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet. I Lag 
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) föreskrivs att ”kommunerna får, 
efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.” 

 

2.2 Socialtjänstlagen 
I Socialtjänstlagen (SoL), 4 kap 1 §, tydliggörs att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt.  

Biståndet ska tillförsäkra den enskildes skäliga levnadsnivå och utformas så att 
det stärker möjlighet till ett självständigt liv.  

Av SoL kap 4, 4 § framgår att Socialnämnden får begära att den som får 
försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska 
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. 
Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 

Socialtjänsten har det dubbla uppdraget att utreda och fatta beslut om rätten till 
försörjningsstöd samt att hjälpa biståndstagare till självförsörjning. Vägen till 
självförsörjning kan se olika ut men de dominerade interventionsformerna 
utgörs av olika former för arbetsmarknadsaktivering. 

Krav på arbete och aktiveringsåtgärder med arbetsmarknadsinriktning är en av 
hörnstenarna i den svenska ekonomiska och sociala modellen. Innebörden är 
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mångtydig och handlar både om arbetsmoral och ansvar och om den enskildes 
rätt. Socialtjänsten ska i sitt arbete utreda den enskildes förmåga och 
förutsättningar att ta emot arbetsinriktad insats. Orsaker till hjälpbehov kan 
variera stort och ofta är stora sociala problem dominerande. Hur väl 
socialtjänsten lyckas att nå mål om egen försörjning för den enskilde beror 
därmed ofta på hur omfattande övrig social problematik ser ut. 

 

2.3 Systematiskt kvalitetsledningssystem  
Den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det inom verksamheten finns ett 
ledningssystem i enlighet med föreskrift från Socialstyrelsen, SOSFS 2011:9. 
Föreskriften gäller både vid myndighetsutövning med de beslut om insats som 
fattas, samt genomförande av insats. Ett ledningssystem gör det möjligt att 
styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Med stöd 
av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. På så sätt säkras 
den kvalitet man önskar att verksamheten ska ha.  

Dokumenterade processer och rutiner för arbetet ger en god grund för ordning 
och reda. För nu berörda områden har fungerande samverkansprocesser stor 
betydelse för en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

 

3 Organisation idag 
Utredning och beslut om försörjningsstöd fattas idag inom enheten ekonomiskt 
bistånd som är organiserad inom socialkontorets myndighetsenhet. För de 
personer som efter utredning beviljas försörjningsstöd och som kan komma 
ifråga för arbetsmarknadsinsatser fattas beslut enligt SoL 4:1 om bistånd i form 
av arbetsmarknadsinsats. 

Bistånd om arbetsmarknadsinsats verkställs genom att AME tar emot uppdrag. 

Arbetsmarknadsenhetens insatser består av jobbsökargrupp, kartläggning, Åter 
i arbete (prioriterade grupper unga vuxna och deltagare med barn), Kom i Jobb 
(visst antal platser för personer med rätt till Nystartsjobb samt tillgång till 
legitimerad psykolog för arbetspsykologiska utredningar och karriärplanering), 
OSA-anställningar (Offentligt Skyddad Anställning) samt Extratjänster. 

 

3.1 Metod och uppdrag 
AMEs uppdrag är att bedöma den enskildes förmåga, utreda eventuella hinder, 
coacha och erbjuda praktisk hjälp i arbetssökandet. AME och uppdragsgivande 
enhet, enheten ekonomiskt bistånd, ska tillsammans regelbundet följa upp 
resultat av insats samt vilka förflyttningar som den enskilde gör med mål om 
egen försörjning. Den enskildes rätt till försörjningsstöd avgörs av hur väl 
denne följer planerad aktivitet på AME. 
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3.2 Målgrupper 
De som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser skiljer sig från de som får 
insatser från Arbetsförmedlingen. Deltagare i kommunens regi har ofta ett 
högre och mer långvarigt mottagande av försörjningsstöd och utgörs av de som 
står längre från arbetsmarknaden. Att det förhåller sig så är naturligt då det 
kommunala uppdraget inom arbetsmarknadsområdet primärt utgörs av grupper 
av arbetssökande som uppbär försörjningsstöd och inte deltar i någon insats i 
Arbetsförmedlingens regi. 

Utbildningsnivån är generellt låg, utrikesfödda utanför västvärlden är 
överrepresenterade och unga vuxna utan fullföljt gymnasium blir allt fler. 

Det vore en förenkling att påstå att flertalet av de som uppbär ekonomiskt 
bistånd enbart har arbetslöshet som hinder för egen försörjning. För många av 
de som uppbär försörjningsstöd är inte arbetslösheten det huvudsakliga skälet 
för att man inte kan försörja sig, i många av dessa fall är inte 
arbetsmarknadsinsatser aktuella. Omfattande psykosociala svårigheter såsom 
bostadslöshet, missbruksproblematik och psykisk ohälsa påverkar i hög grad 
framgången i en tänkt arbetsmarknadsinsats. 

 

4 Tillvägagångssätt för genomlysning 
 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer har under sommaren år 2020 genomförts med chefer och 
medarbetare inom Socialkontoret och Arbetsmarknadsenheten. Detta i syfte att 
få en bild av vad som idag fungerar bra och därmed viktigt att tillvarata, men 
också för att se vilka identifierade förbättringsområden som medarbetare och 
chefer ser.    

 

4.2 Resultat 
För att motverka inlåsningseffekten har Arbetsmarknadsenheten inom projektet 
Kom i Jobb infört regelbundna ärendedragningar där representanter från 
vuxenenheten har fungerat som länken mellan klienternas/deltagarnas 
socialsekreterare och arbetskonsulenter. Denna täta samverkan har varit en 
förutsättning för projektets utförande och en tydlig framgångsfaktor. En fortsatt 
utveckling med en tydligare inkludering av klienten/deltagaren i detta 
samarbete skulle inom gemensam förvaltning utgöra ett naturligt nästa steg. 

Det finns ett behov av tydligare dokumentering av rutiner och processer samt 
att ledningssystem och kvalitetsuppföljning utförs i enlighet med kraven i 
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SOSFS 2011:9. Det är även eftersträvansvärt med snabbare insatser efter beslut 
om insats samt tätare uppföljning av resultat av beslutad insats. 

Av genomförda intervjuer framgår att det finns önskemål om regelbunden 
redovisning av resultat av genomförd insats som underlag för diskussion om 
den motsvarar de behov som finns hos deltagaren. Deltagare i vissa av AMEs 
arbetsmarknadsinsatser blir idag kvar under lång tid och liknar mer en 
sysselsättning än ett steg mot målet om egen försörjning. Med ett aktivt 
samarbete med tät uppföljning kan flera av de som har arbetsförmåga ta nästa 
steg mot en mer arbetsorienterad lösning. På så sätt kan de platser som AME 
erbjuder få större omsättning. Risken för att deltagare fastnar ska minimeras.   

En ny organisation med helhetsfokus har möjlighet att utveckla mer 
ändamålsenliga insatser, samt agera mer följsamt gentemot 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och rådande arbetsmarknadsläge.  

En sammanhållen organisation underlättar en framtida anslutning till ett 
kommunalt samordningsförbund. Målet är en bättre samverkan med andra 
myndighetsgemensamma aktörer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Regionen) vilket kan ses som en förutsättning för att kunna arbeta effektivt 
med en svår målgrupp. 

 

5 Argument för organisationsförändring 
 

5.1 Organisation 
Försörjningsstöd ligger organisatoriskt inom Socialnämndens ansvarsområde. I 
handläggningen utreds rätten till försörjningsstöd. Som villkor äger nämnden 
rätt att kräva deltagande i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet. Detta görs genom att fatta ett biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen. Verksamheten har också ett uppföljningsansvar för att säkra 
att biståndet ger det resultat som är önskad och att den enskilde bidrar till 
förändring genom aktivt deltagande. 

Det beviljade biståndet verkställs idag av annan nämnd, Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden, inom enheten AME.   

En förflyttning av AME till Socialnämnden ger ökad tydlighet i politisk 
viljeinriktning och arbetsmarknadsfrågorna kan tillvaratas på ett sammanhållet 
sätt. Socialnämnden får ansvar för hela kostnadskedjan vilket ger ett tydligt 
incitament för nämnden att prioritera arbetsmarknadsfrågorna. Även om det 
vore en förenkling att påstå att det finns ett linjärt samband mellan resurser 
lagda på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kostnader för 
försörjningsstöd finns det ett symbolvärde och en logik i att dessa två 
verksamheter ligger inom samma nämnd. 
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5.2 Sekretessproblematik 
Socialtjänstens arbete styrs av regler i offentlighets- och sekretesslagen vilket 
betyder att information om en enskilds personliga förhållanden ska hanteras 
varsamt. Om risk finns för att uppgifter kan skada den enskilde eller närstående 
till denna råder sekretess. Även om den så kallade inre sekretessen följer 
samma krav på skydd för den enskilde försvåras samarbetet av att 
biståndsbeslut och uppföljningsansvar inte ligger inom samma nämnd som 
insatsen. Effektivt och ändamålsenligt samarbete ger den enskilde ökad kvalitet 
i de tjänster som ska tillhandahålls. 

 

5.3  Helhetssyn och gemensam arbetsmetod 
Gemensamma, lättillgängliga och kända processer ger struktur och minskar 
risken för att bitar faller bort. En känd och dokumenterad arbetsmetod ger 
också gott underlag för att utvärdera resultat och för analys av vad som 
behöver förbättras. Genom att tillhöra samma organisation kan sådana metoder 
arbetas fram tillsammans och ger då också en känsla av gemensamt ansvar för 
dess efterlevnad. 

En förflyttning av Arbetsmarknadsenheten innebär att viktig kompetens kring 
arbetsmarknadsinsatser och målgruppen tillförs Socialnämnden.  

 

5.4 Effektivitet och målstyrning 
Personer som under en längre tid är beroende av försörjningsstöd lever i en 
osäker ekonomisk tillvaro då rätten till bistånd omprövas varje månad. 
Bidragsberoende påverkar den enskilde på många sätt.  Förutom begränsat 
handlingsutrymme påverkas ofta den psykiska och fysiska hälsan och känslan 
av utanförskap och marginalisering.   

Ju snabbare ett bidragsberoende kan brytas desto bättre utsikter och framtidstro 
ges den enskilde. En snabb väg ut i sysselsättning är en framgångsfaktor som 
ska tas tillvara. Genom att korta ner beslutsvägar, att kontinuerligt och tätt följa 
upp resultat och att arbeta med medvetna prioriteringar i nära samverkan ökar 
sannolikt möjligheten för fler att nå målet om egen försörjning.  

 

5.5 Kvalitet och rättssäkerhet 
För att säkra och följa upp de verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen 
ska verksamheten ha ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. 
Socialkontoret har utarbetade rutiner och har god kännedom om krav som 
följer av lagstiftningen avseende lex Sarahhantering, synpunktshantering, 
rättssäker dokumentation, egenkontroller och kvalitetsuppföljning. AME har en 
skyldighet att arbeta enligt SOSFS 2011:9 men saknar den rutin och kompetens 
som socialkontoret kan erbjuda. Socialtjänstlagens innebörd är väl förankrad 
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och känd inom socialkontoret. En förflyttning av AME till Socialnämnden 
möjliggör förbättrad efterlevnad av SOSFS 2011:9 och därmed förutsättningar 
för ökad kvalitet. 

 

6 Planering för verksamhetsförändring 
 

6.1 Organisation 
Målsättningen är att förflyttningen av Arbetsmarknadsenheten till 
Socialnämnden sker 1 januari år 2021. Ansvaret för samtliga medarbetare och 
lokaler övergår till Socialnämnden. 

Parallellt med överflyttningen av verksamheten kommer en 
organisationsöversyn inom Socialkontoret att genomföras under hösten år 
2020. Målsättningen är att bibehålla Arbetsmarknadsenhetens tydliga uppdrag 
gällande arbetsmarknadsinsatser. 

 

6.2 Risk- och konsekvensanalys 
Presenterat förslag innebär att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) och Vuxenutbildningen inte flyttas över till Socialnämnden. Dock 
förutsätter framgång i dessa frågor ett fortsatt tätt samarbete mellan enheterna. 
Ett särskilt fokus på effektkedjan ekonomiskt bistånd-arbetsmarknadsinsatser-
vuxenutbildning-näringslivsfrågor är prioriterat för att nå framgång för 
målgruppen.  

Kommunens aktivitetsansvar bedöms inte ha en naturlig tillhörighet till 
Socialnämnden då målet med ansvaret i första hand är att motivera ungdomen 
att återgå till och fullfölja sina studier. Organisatorisk tillhörighet för KAA 
kommer att utredas vidare under hösten år 2020. 

Transportdelen av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har under lång tid haft 
svårigheter med dimensionering och planering vilket har lett till en omställning 
till en intäktsbaserad modell för finansiering. En flytt av AME till 
Socialnämnden skulle innebära möjlighet till en långsiktigt hållbar lösning då 
Socialkontoret står för den största delen av transportbeställningarna. 

Den risk som finns i uppdelning i olika nämnder kan minimeras genom 
upprättande av dokumenterade processer och en bibehållen struktur för 
samverkan mellan berörda nämnder. 
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7 Kommunövergripande strategiskt arbete 
Kommunens medverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området är bredare 
än att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser. Kommunen har också andra 
uppgifter, obligatoriska som frivilliga. Framgångsrikt arbete inom 
arbetsmarknadspolitiken förutsätter samordnat strategiskt arbete med tydliga 
mål och prioriteringar som resulterar i aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning.  

En kommunal arbetsmarknadsstrategi har tagit fram under hösten år 2020 vars 
mål är att samordna kommunens olika strategiska perspektiv kring utbildning, 
näringsliv och arbetsmarknadsinsatser till en gemensam metod för ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

 

8 Framtida utmaningar  

8.1 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag 
Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en omvälvande tid. Arbetsförmedlingen 
reformeras i grunden och omställningsarbetet pågår sedan år 2019 och ska 
fortsätta till år 2021. Kommunen är starkt beroende av det statliga åtagande 
som Arbetsförmedlingen har i den nödvändiga samverkan som krävs för att 
komma tillrätta med arbetslösheten.  

De grupper som står längst från arbetsmarknaden är de som kommunen möter. 
Det är också de som får uppenbara svårigheter då många av 
Arbetsförmedlingens lokala kontor försvinner. Individer med komplexa behov 
behöver ofta insatser från flera aktörer för att de ska närma sig ett arbete. 
Samverkan med Arbetsförmedlingen i enskilda individärenden riskerar att bli 
sämre i spåren av myndighetens förändringar.  

Sämre stöd till arbetssökande ökar kommunens kostnader för försörjningsstöd 
och för arbetsmarknadsinsatser. 

 

8.2 Coronakrisen 
Effekterna av Coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är 
dramatiska. Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör 
viktiga instegsjobb för både utrikes födda och unga. Därtill skapar en högre 
arbetslöshet en tuffare konkurrens för de som redan står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

En särskilt viktig grupp att uppmärksamma är de unga som idag varken arbetar 
eller studerar samt de unga som bedöms ligga i riskgruppen att träda in i en 
sådan livssituationen under de kommande åren. Ökade kostnader i 
försörjningsstöd får målgruppen prognostiseras öka samt bli långvariga. 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-24 

 

 

§ 31 Förslag till organisationsförändring för 
Arbetsmarknadsenheten 

 Dnr GAN 20/0076 

Beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 

år 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S), Birgitta 

Holmström (S) och Khurshid Chowdhury (V) reserverar sig till förmån för eget 

förslag till beslut.  

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 

inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 

medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 

verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 

Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 

åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 

Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till att 

ligga inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 

år 2021. 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-24 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss med 

följande motivering: 

” Med uppdrag att underlaget, Förslag till organisationsförändring, 

kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på 

en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 

organisationsförändring.” 

Khurshid Chowdhury (V) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om 

ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande finner därefter att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i 

enlighet med liggande förslag.  

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S) och 

Birgitta Holmström (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning:  

 

”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste ta 

i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 

verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 

Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 

kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur 

vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till 

kommunens arbetsmarknadsinsatser. 

 

Socialdemokraterna föreslår därför att underlaget, Förslag till 

organisationsförändring, behöver kompletteras med argument mot en 

förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och konsekvensanalys 

gällande vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring.” 

 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 

 Enhetschef AME 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 11 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-29 

 

 

§ 47 Förslag till organisationsförändring 
AME 

 Dnr SN 20/0277 

Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från Gymnasie- 

och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden. 

2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021. 

Protokollsanteckning 

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar en 

protokollsanteckning.  

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 

inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 

medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden. 

2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021. 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-29 

 

 

Protokollsanteckning 

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar följande 

protokollsanteckning:  

”Sverigedemokraterna är positiva till denna förändring, men vi beklagar att det 

hittills inte finns någon ”migrationsplan” för denna sammanslagning av 2 helt 

olika enheter. SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i 

socialkontorets verksamhet skall genomföras.   

Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur AME-gruppen förväntas 

arbeta internt med informationsöverföring till/från socialkontoret, formell 

rapportering internt/externt samt grundläggande arbetsprocesser, t.ex. 

kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga enheter inom 

socialkontoret samt eventuella förändringar i AME´s organisation.” 

 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 

 Enhetschef AME 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 27 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 134 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

 Dnr KS 20/0665 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Reservationer 

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 

Conny Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Socialdemokraternas förslag. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 

inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 

medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 

verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 

Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 

åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 

Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till  

Socialnämndens ansvarsområde. 

 

Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 

Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 

beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 

organisationsförändring. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

 Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 28 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 

återremitteras med uppdrag att underlaget, förslag till organisationsförändring, 

kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på 

en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 

organisationsförändring. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande.  

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är återremiss. 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordförande 

finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

Reservationsmotivering 

Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 

reservationsmotivering: 

”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste 

ta i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 

verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 

Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 

kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur 

vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till 

kommunens arbetsmarknadsinsatser. Socialdemokraterna föreslår därför att 

underlaget, Förslag till organisationsförändring, behöver kompletteras med 

argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och 

konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 

organisationsförändring.”  

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:  

"Unga vuxna och föräldrar är extra prioriterade grupper för en del av de 

insatser Arbetsmarknadsenheten arbetar med. Miljöpartiet förordar därför en 

fortsatt nära koppling med tillhörande samordningsvinster med 

Vuxenutbildningen och Näringslivskontoret." 

Erik Karlsson (V) stödjer ovanstående motivering. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Protokollsanteckning 

Claus Engström (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 

protokollsanteckning:  

” SD konstaterar att det hittills inte finns någon plan för denna sammanslagning 

av 2 helt olika enheter och att en organisationsförändring i sig själv, inte 

automatiskt kommer att ge de verksamhetsvinster vi förväntar oss. 

 

SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i socialkontorets 

verksamhet skall genomföras. Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur 

AME-gruppen förväntas arbeta internt med informationsöverföring till/från 

socialkontoret, formell rapportering internt/externt samt grundläggande 

arbetsprocesser, t.ex. kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga 

enheter inom socialkontoret samt eventuella förändringar i AME´s 

organisation.” 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 

 Enhetschef AME 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare och kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2020-11-05 KS 20/0747  

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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Allmänhetens frågestund 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2021.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 

varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 

kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 

på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse 

frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill 

utser.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 

 Regler för allmänhetens frågestund 

Barnperspektiv 

Alla medborgare oavsett ålder, har samma möjlighet att ställa frågor enligt 

reglerna för allmänhetens frågestund. 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri  

 Kanslichef  

Bilagor 

1. Regler för allmänhetens frågestund. 
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Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 19/0607 
Senast beslutad  

2019-01-23 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2019:11 

Regler för allmänhetens frågestund 

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-23 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund 

för allmänheten ska anordnas under kommande år. 

Beslutar Kommunfullmäktige att frågestund ska anordnas ska den hållas under Kom-

munfullmäktige sammanträde kl. 18.30. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för 
genomförande av frågestunden. 

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens, 

annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighets-

utövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som 

arbetsgivare. 

Fråga kan ställas muntligt eller skriftligt och Kommunfullmäktiges sekreterare är i så 

fall allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning. 

Fråga kan lämnas in på något av följande sätt: 

a) Till kommunkansliet senast kl. 12.00 två arbetsdagar före dag för fråge-

stund. 

b) Till presidiet omedelbart före frågestund.

Fråga som inlämnats enligt 5 a) ska besvaras vid närmast följande frågestund. 

Fråga som inlämnats enligt 5 b) ska - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras 

vid nästföljande frågestund. 

Fråga ska besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av 

den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill utser. 

Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund inte föranleda debatt, 

dock bör möjlighet till följdfråga lämnas. 

Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras får Kom-

munfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande fråge-

stund. 

10 Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade. 

_____ 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2020-04-29 KS 19/0710  

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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Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun 
för 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att enheten förening och anläggning samt enheten 

kulturscen inom kultur- och fritidskontoret tilldelas kommunens interna 

miljöstipendium för 2019. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 § 10 att inrätta ett 

miljöstipendium för Upplands-Bros interna miljöarbete. Stipendiet är i första 

hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö och syftar till att öka 

medvetenheten om vikten av att skydda och bevara miljön. 

Finansiering av miljöstipendiet sker via den av Kommunstyrelsen beslutade 

klimatkompensationen och förslag på stipendiat lämnas in utav kommunens 

egna verksamheter. Enligt stadgarna ska miljöstipendiet användas till 

vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande åtgärder inom 

kommunens verksamheter. 

Det inkom fyra nomineringar till miljöstipendiet 2019. Tre nomineringar avsåg 

enheten förening och anläggning och en nominering enheten kulturscen, bägge 

enheter ligger inom kultur- och fritidskontoret. Kommunens 

miljöombudsgrupp har utvärderat nomineringarna med hänsyn till 

parametrarna långsiktighet, spridning av miljömedvetenhet samt hållbarhet. 

Miljöombudsgruppens utvärdering visar att enheternas miljöarbete är 

likvärdigt.  

Miljöombudsgruppen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att de nominerade 

kandidaterna delar på miljöstipendiet för 2019.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020 

 Bilaga – sammanställning miljöstipendiater 2019 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 § 10 att inrätta ett 

miljöstipendium för Upplands-Bro interna miljöarbete. Stipendiet är i första 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-04-29 KS 19/0710 

 
 

 

hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö och syftar till att öka 

medvetenheten om vikten av att skydda och bevara miljön. 

Finansiering av miljöstipendiet sker via den av Kommunstyrelsen beslutade 

klimatkompensationen och förslag på stipendiat lämnas in utav kommunens 

egna verksamheter. Enligt stadgarna ska miljöstipendiet användas till 

vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande åtgärder inom 

kommunens verksamheter. 

2017 tilldelades det interna miljöstipendiet Emil Spanos, kock på Norrboda 

förskola och 2018 fick hemtjänsten egen regi samt skolbespisningen dela på 

stipendiet.  

Nomineringarna till 2019 års interna miljöstipendium 

Det inkom fyra nomineringar till miljöstipendiet 2019. Tre nomineringar avsåg 

enheten förening och anläggning och en nominering enheten kulturscen, bägge 

enheter ligger inom kultur- och fritidskontoret.  

Se bilaga för nomineringar.  

Enheten förening och anläggning 

Enheten har under 2019 arbetat med att förbättra hanteringen av 

gummigranulat på kommunens konstgräsplaner i ett led att minska spridningen 

av mikroplatser i naturen. Arbetet har bestått utav flertalet aktiviteter såsom 

granulatfällor i brunnar och borststationer. Enheten har även spridit 

information om sitt arbete med gummigranulat till spelare, ledare, föräldrar och 

föreningar samt tagit fram en egen granulatmaskot.  

Enheten nomineras till Upplands-Bro kommuns interna miljöstipendium 2019 

med motiveringen att ”med enkla och kostnadseffektiva medel har enheten 

infört rutiner som behåller granulatet på våra fotbollsplaner, i stället för att 

det ska sprida plasterna i vårt dagvatten”.  

Kulturscen 

Kulturscen har under 2019 arrangerat offentliga kulturarrangemang med 

miljötematik. Arrangemangen har vänt sig till barn och unga och genomförts i 

samarbete med öppna förskolan, kommunekologen, Naturskyddsförmedlingen, 

pedagogisk utveckling, kulturmiljö samt kommunens bibliotek.  

Exempel på en aktivitet som genomförts under 2019 är det 

”fågelholkspimpande” som barn fick testa på under ledning av 

kommunekologen och öppna förskolan. ”Fågelholkspimpandet” bedrevs under 

Kungsfesten och under samverkansforumet öppna förskolan c/o.  Utöver 

möjligheten att smycka sin egen fågelholk informerade kommunekologen 

intresserade barn om fåglar, flora och fauna. Barnen fick sedan följa med ut i 

naturen och sätta upp sin smyckade holk.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-04-29 KS 19/0710 

 
 

 

Enheten nomineras till Upplands-Bro kommuns interna miljöstipendium 2019 

med motiveringen att ” På ett lekfullt och kreativt sätt har Kulturscen 

synliggjort miljö- och naturtematik genom skapande verksamhet och 

föreställningar som presenterats i Kulturscen och bibliotekets offentliga 

program”.  

Utvärdering av nomineringarna 

Kommunens interna miljöombudsgrupp har utvärderat de två nominerade 

kandidaternas miljöarbete från utifrån fastställd rutin för Upplands-Bro 

kommuns interna miljöstipendium.  

Utvärderingen genomfördes med hänsyn till parametrarna långsiktighet, 

spridning av miljömedvetenhet samt hållbarhet. Miljöombudsgruppens 

utvärdering visar att enheternas miljöarbete är likvärdigt.  

Miljöombudsgruppen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att de nominerade 

kandidaterna delar på miljöstipendiet för 2019. 

Barnperspektiv 

Ett fungerande miljöarbete innebär bland annat bevarande av naturens resurser, 

minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären, medveten kemikalieanvändning 

och en förståelse för biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Dessa aspekter 

påverkar vår framtida utveckling och barnens välfärd. Det interna 

miljöstipendiet kan stimulera fler att ta beslut som har en positiv inverkan på 

barnens framtid. 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Sammanställning miljöstipendiater 2019 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidskontoret 
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Ansökan Miljöstipendium, sammanställning 
 

1 
10 jan 2020 

Namn på föreslagen person eller verksamhet/enhet:  
Enheten Förening och Anläggning, Kultur- och Fritid 

Personens/verksamhetens arbetsplats: Kungsängens IP 

Kontaktperson som lämnat förslaget: Susanne Lindqvist  

Beskrivning: Vi har under 2019 lagt ner en hel del tid och resurser på att förbättra hanteringen av 
gummigranulat på våra konstgräsplaner för att på så sätt minska spridningen av mikroplaster i 
naturen. Insatserna har varit blandade; allt från granulatfällor i brunnarna, borststationer, en egen 
granulatmaskot som informerar spelare och ledare om rätt sätt att hantera granulatet, samt 
information till föreningar och föräldrar i folderformat. En webbsida finns numera publicerad på 
www.upplandsbro. se/granulat och vi arbetar med strategisk snöröjning, både vad gäller plogning av 
konstgräsplan och uppsamling av snön. 
 

Motivering: För det arbete som enheten har lagt ner på att minska spridningen av mikroplaster i na 

turen, både genom installation av fällor, borststationer och kantskydd samt genom att informera 

både spelare, ledare, föräldrar och andra på ett sätt som är enkelt att ta till sig, inte minst tack vare 

granulatgubben och lättförståelig information på webben. Man har på så sätt höjt medvetenheten 

och visat vikten av att vi alla hjälps åt att minimera spridningen av gummigranulatet. 

 

2 
22 januari 2020 

Namn på föreslagen person eller verksamhet/enhet:  
Enheten Förening och anläggning 

Personens/verksamhetens arbetsplats: Kungsängens IP och Brohuset 

Kontaktperson som lämnat förslaget: Maria Palm 

Beskrivning: Minska granulatutsläppet i dagvattnet 

Motivering: Med enkla och kostnadseffektiva medel har enheten infört rutiner som behåller 

granulatet på våra fotbollsplaner, i stället för att det ska sprida plasterna i vårt dagvatten. 
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3 
22 januari 2020 

Namn på föreslagen person eller verksamhet/enhet:  
Enheten förening och anläggning inom Kultur och Fritid 

Kontaktperson som lämnat förslaget: Hannah Rydstedt Nencioni 

Beskrivning: Enheten förening och anläggning har arbetat hårt under 2019 med att minska 

granulatspillet från våra konstgräs. Genom kompetensutveckling och informationskampanjer har 

föreningar och allmänhet gjorts medvetna om granulatets påverkan av miljön. Enheten har till och 

med tagit fram en granulatgubbe som på ett lekfullt och enkelt sätt upplyser om hur en ska minska 

spillet. Borstationer vid planerna och granulatfällor har satts upp i dagvattenbrunnarna för att 

förhindra spridning av plasterna i naturen. Samverkan har skett med kommunikation och med 

miljöombud. I sann HEP-anda! 

Motivering: 
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4 
Namn på föreslagen person eller verksamhet/enhet:  
Kulturscen med Malin Rülf i spetsen i samarbete med olika parter t.ex Öppna förskolan, 
kommunekolog Maria Elfström, Naturskyddsföreningen, pedagogisk utveckling, kulturmiljö och 
Biblioteket 

Personens/verksamhetens arbetsplats: Kultur Upplands-Bro 

Kontaktperson som lämnat förslaget: Malin Rülf 

Beskrivning: Har arrangerat offentliga kulturarrangemang med miljötematik utomhus i kommunens 

fina miljöer riktade mot barn och unga och deras nära. På ett lekfullt och kreativt sätt har Kulturscen 

synliggjort miljö- och naturtematik genom skapande verksamhet och föreställningar som 

presenterats i Kulturscen och bibliotekets offentliga program.  

Motivering: Har under verksamhetsåret 2019 arrangerat flera arrangemang med 
miljötematik och planerat en större miljösatsning under våren 2020. Har gett en exponeringsyta för 
övriga verksamheter i kommunen, där de kan synliggöra sitt arbete för ett hållbart samhälle. Detta 
genom t.ex Fågelholkspimpande som Kulturscen gjorde tillsammans med Öppna förskolan och 
kommunekolog Maria Elfström både under Kungsfesten och Öppna förskolan c/o som är ett 
regelbundet samarbete mellan Kulturhuset och Öppna förskolan där besökarna får komma till 
Kulturhuset eller Brohuset en gång i månaden och hitta på olika kulturaktiviteter. Där berättade 
kommunekologen om fåglar och fauna och flora och besökarna fick följa med ut i naturen och sätta 
upp holkarna. Se gammal länk: https://kultur.upplandsbro. se/evenemang/oppna-forskolan-co.html  
Under hösten bjöds Naturskyddsföreningen in för att bygga insektshotell med besökarna på torgeti 
Kungsängen. Under samma periodanordnade biblioteket även en föreläsning i samarbete med Bro 
Håbo biodlarförening om bin samt arrangerades en teaterföreställning för skolan av Pygméteatern 
"Om bin och människor". Kultur möter ekologi tematiskt. Nu under sportlovet 2020 genomförs även 
en temadag för Fritids om is och klimatförändringar med Boulevardteaterns föreställning "Vart tog 
min igloo vägen" som utgångspunkt med workshopskopplade till denna. Se bifogat infoblad. 
Kulturscen och biblioteket satsar även på en rad arrangemang mestadels ute i det fria med miljötema 
under kommunens Earth hour-firande, odling, föreläsning med Björn Wiman och ett cirkusäventyr i 
skogen. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-07-02 KS 20/0358  

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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Partistöd 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 

granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2020 godkänns.  

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för samtliga partier som 

uppfyller beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i 

Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.  

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 

redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 

partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 

2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 

granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 

Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i 

kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 

den 30 juni 2019. Samtliga partier som är representerade i Upplands-Bro 

kommun i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32 har lämnat in 

redovisningar och granskningsintyg i enlighet med gällande lagar och regler. 

Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade materialet och besluta om 

partiernas redovisningar och granskningsintyg godkänns.  

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 

förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2020 

 Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

den 19 oktober 2016) 

 Redovisning av partistöd 2019, Vänsterpartiet 

 Redovisning av partistöd 2019, Miljöpartiet 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-07-02 KS 20/0358 

 
 

 

 Redovisning av partistöd 2019, Moderata Samlingspartiet i Bro 

 Redovisning av partistöd 2019, Upplands-Bro Centerpartikrets 

 Redovisning av partistöd 2019, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

 Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna Upplands-Bro 

 Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna 

 Redovisning av partistöd 2019, Sverigedemokraterna 

Ärendet 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige beslutade även om regler för 

kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun den 19 oktober 2016. 

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.  

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 

kap KL. Redovisningen ska beskriva hur partistödet använts för att stärka 

partiernas ställning i den kommunala demokratin. 31 § KL. Enligt samma 

paragraf framgår det att till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg och 

fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport. 

Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 2016 utbetalas 

inget stöd för nästkommande år om redovisning och granskningsrapport inte 

lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. Det sista datumet, vilket 

är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i kommunallagen, för inlämnande 

av redovisning och granskningsrapport var den 30 juni 2019. Samtliga partier 

som är representerade i Upplands-Bro kommun i enlighet med vad som 

föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32 har lämnat in redovisningar och 

granskningsintyg i enlighet med gällande lagar och regler. 

Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade materialet och besluta om 

partiernas redovisningar och granskningsintyg godkänns. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning i 

enlighet med reglerna vid sitt sista ordinarie sammanträde året innan det år 

stödet ska omfatta. Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter 

förändringen av det förhöjda prisbasbeloppet. 

Barnperspektiv 

Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete. 

En fungerande lokal demokrati har positiva effekter för hela samhället och 

bidrar till en friare uppväxt för barn och unga. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-07-02 KS 20/0358 

 
 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

den 19 oktober 2016) 

2. Redovisning av partistöd 2019, Vänsterpartiet 

3. Redovisning av partistöd 2019, Miljöpartiet 

4. Redovisning av partistöd 2019, Moderata Samlingspartiet i Bro 

5. Redovisning av partistöd 2019, Upplands-Bro Centerpartikrets 

6. Redovisning av partistöd 2019, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

7. Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna Upplands-Bro 

8. Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna 

9. Redovisning av partistöd 2019, Sverigedemokraterna 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 

Upplands-Bro 
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Upplands-Bro kommuns   

författningssamling     

                                                                                      
 

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 16/0198 
Beslutad  

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 
Senast uppdaterad  

2016-10-19 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

  
 

 

UBKFS 20XX:28 

 

Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro 

kommun 
Fastställt av Kommunfullmäktige 2016-10-19  

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd.  

 

I Upplands-Bro kommun ska därutöver följande gälla: 

 

§1 Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är representerade i 

enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.  

 

§2 Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av  

• ett grundstöd, som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp per de första två mandaten per 

parti och år, samt  

• ett mandatstöd, som uppgår till 54 % av ett förhöjt prisbasbelopp per mandat över två 

per parti och år. 

 

§3 Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap vallagen (2005:837).
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Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Efter ordinarie val 

utgår partistöd enligt ny fördelning av mandat i kommunfullmäktige från kommande årskifte 

efter valet. 

 

§4 Redovisning och granskning  
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 

har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till 

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  

 

§5 Årlig utbetalning  
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning och belopp i enlighet med reglerna vid sitt 

sista ordinarie sammanträde året innan det år stödet ska omfatta.  

 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte 

lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd 

för nästkommande år. 
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Vänsterpartiet Upplands-Bro
Resultaträkning

Balansräkning
Intäkter

Tillgångar 2019-12-31 3100 Medlemsavgifter 3 896,00
Transktionskonto 36 315,05 3200 Kommunalt partistöd 120 396,00
Sparkonto 43 920,00 3300 Kommunalt hyresbidrag 104 700,00
Valfonden 30 800,00 3400 Valfonden 30 800,00

111 035,05 Summa intäkter

Eget kapital och skulder
Ingående saldo 96 678,41 Kostnader Utfall
Skulder* −42 039,00 4100 Valkostnader 8 000,00 16 997,98    
Eget kapital 56 395,64 4200 Lokalhyra 112 000,00 114 840,00  
Summa 111 035,05 4300 Distriktsavgift 23 640,00 36 158,00    

4400 Medlemsaktiviteter 4 500,00 4 647,80      
4410 Jullunchen 2 000,00 2 495,00      
4420 Styrelsen 1 500,00 1 106,15      
4425 Kommunala gruppen 2 795,25      

Kortfristiga Skulder* 4430 Uppvaktning 500,00 1 430,00      
Distriktsavgift 2019 36 158,00 4500 Torgaktivitet 8 000,00 15 605,91    
Amals V-dag 3 200,00 4600 Kongress och konferens 21 000,00 31 034,64    
tele2 30 dec 186,00 4700 Röda Nejlikan 5 000,00 -                
julmingel mat 995,00                     4800 Admin och kontor 2 000,00 25 494,00    
julminge musik 1 500,00                  4900 Övrigt 2 000,00 2 219,49      

42 039,00 8410 Bankkostnader 1 600,00 1 563,50      
2900 Valfonden 30 800,00 30 400,00    

Skulder* - 42 039,00    
Summa kostnader 222 540,00 244 748,72
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Alev Korkmaz 

   

Ekonomistaben 

   

alev korkmaz@upplands-bro.se 

2020-10-12 KS 20/0675  

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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Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Upplands-Bro kommun till 

Kommuninvest ekonomisk förening ska återbetala förlagslånet på 

3 500 000 kronor som insatskapital.  

2. Kommunstyrelsen beslutar om och vidtar de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare enligt bilaga 1. 

3. Att Kommunstyrelsen utser ekonomichefen att för Kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 

enligt besluten ovan. 

Sammanfattning 

Kommuninvest ekonomisk förening har vid föreningsstämman 16 april 2020 

beslutat om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvest 

fortsatta kapitalisering. Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för 

kommuner succesivt ökar från 900 till 1 300 kronor per invånare år 2021–

2024. För Upplands-Bro Kommun innebär det ytterligare insatskapital med 10 

114 800 kronor, se bilaga 1. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 okt 2020 

 Underlag på insatskapital kommande fyra åren 

 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 

företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-10-12 KS 20/0675 

 
 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet 

bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 

Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 

finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 

Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 

förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 

deltog i förlagslånen.  

Upplands-Bro kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-03 

till 3 500 000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 

har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 

resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest 

har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav har även 

förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 

Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. 

Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under 

de kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats 

(kr/invånare) 

Att betala 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-10-12 KS 20/0675 

 
 

Återbetalning av förlagslån  3 500 000 

2020 900 0 

2021 1 000 0 

2022  1 100 1 557 400 

2023 1 200 2 528 700 

2024 1 300 2 528 700 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. Efter återbetalning av 

förlagslånet som insatskapital så innebär det för Upplands-Bro Kommun att 

insatsen 2021 blir 0 kronor och 2022 blir 1 557 400 kronor. År 2023 och 2024 

ska den årliga insatsen vara 2 528 700 kronor.   

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. 

  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Underlag på insatskapital kommande fyra åren 

2. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut sänds till 

 Kommuninvest 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-11-12 KS 18/0424  

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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Entledigande av Seid Alajbegovic (S) som 
ersättare i Trygghetsutskottet 

Förslag till beslut 

Seid Alajbegovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Trygghetsutskottet. 

Sammanfattning 

Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Trygghetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2020 

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 

 Seid Alajbegovic (S) 

 Trygghetsutskottet 

 Förtroendemannaregistret 

 Sekreterare 

 



161 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid Alajbegovic (S) - KS 18/0424-25 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid Alajbegovic (S) : Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid Alajbegovic (S)

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-11-12 KS 18/0424 

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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Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter 
Seid Alajbegovic (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid Alajbegovic (S).

Sammanfattning 

Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Trygghetsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ersättare 

i Trygghetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2020.

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

 Trygghetsutskottet

 Förtroendemannaregistret

 Sekreterare



    ersättare i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD) - KS 18/0424-17 Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD) : Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-03-12 KS 18/0424  

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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Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott 
efter Claus Engström (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus 

Engström (SD). 

Sammanfattning 

Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny 

ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har lyfts vid tidigare 

sammanträden men har flyttats fram. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

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. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Samhällsbyggnadsutskottet 

 Förtroendemannaregistret 



                  mmanträde den 0-28-0--20 - Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD) : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-28-0--20 - Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD)

 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 144 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus 
Engström (SD) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny 

ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har lyfts vid tidigare 

sammanträden men har flyttats fram. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus 

Engström (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Claus Engström (SD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att ärendet ska bordläggas. 

Ordförande frågar om det kan bli Kommunstyrelsens beslut och finner bifall.  

 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Samhällsbyggnadsutskottet 

 Förtroendemannaregistret 

 



                  mmanträde den 0-28-0--20 - Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD) : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-28-0--20 - Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD)

 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 144 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus 
Engström (SD) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny 

ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har lyfts vid tidigare 

sammanträden men har flyttats fram. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus 

Engström (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Claus Engström (SD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att ärendet ska bordläggas. 

Ordförande frågar om det kan bli Kommunstyrelsens beslut och finner bifall.  

 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Samhällsbyggnadsutskottet 

 Förtroendemannaregistret 

 



163 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021 - KS 20/0749-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021 : Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-11-05 KS 20/0749  

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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Val av ombud och ersättare till bolags- och 
föreningsstämmor 2021 

Förslag till beslut 

Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening    Ombud  Ersättare  

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx  xxx  

Österhöjdens garage    xxx  xxx  

Stockholms länsförbund för krishantering  xxx  xxx  

Stockholms läns civilförsvarsförening   xxx  xxx  

Stiftelsen Lövsta gård    xxx  xxx  

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde   xxx  xxx  

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund  xxx  xxx  

Mälarens vattenvårdsförbund   xxx  xxx  

Kommuninvest ekonomisk förening   xxx  xxx  

Mälarbanans intressenter AB   xxx  xxx  

Svenskt Vattens föreningsstämma   xxx  xxx  

 

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx  

- Till ersättare nomineras xxx  

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx 



163 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021 - KS 20/0749-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021 : Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-05 KS 20/0749 

 
 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 

kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid 

partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att de 

styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig 

natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 

 Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och 

föreningsstämmor 2020. 

Barnperspektiv 

Ombud och ledamöter som utses att företräda Upplands-Bro kommun ska alltid 

ha ett barnperspektiv på sina uppdrag. Detta får positiv påverkan på barns 

utveckling och hälsa.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och 

föreningsstämmor 2020. 

Beslut sänds till 

 Respektive bolag, stiftelse eller förening 

 Förtroendemannaregistret 

 



         ningsstämmor 2021 - KS 20/0749-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020 - Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2020

 PROTOKOLLSUTDRAG 51 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-01-29 

 

 

§ 30 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2020 

 Dnr KS 20/0034 

Beslut 

1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 

utses: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  Fredrik Kjos (M) Jan Stefanson (KD) 

Österhöjdens garage  Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stockholms länsförbund för 

krishantering  

Rickard Wikman 

Koljo(C) 

Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 

civilförsvarsförening  

Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 

(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski (M) Liselotte Lundgren 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Stockholms och Uppsala läns 

luftvårdsförbund  

Marcus Sköld (M) Vakant 

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt(M) 

Kommuninvest ekonomisk förening  Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt (M) Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma  Marcus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

 Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras 

Göran Malmestedt (M) 

 Till ersättare nomineras Conny Timan (S) 

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

 Till ledamot i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M) 

 Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S) 

 Till revisor nomineras: Sara Lauri 

 Till ersättare som revisor: Ann Janson  



         ningsstämmor 2021 - KS 20/0749-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020 - Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2020

 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-01-29 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 

kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid 

partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att de 

styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig 

natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

Förslag till beslut 

1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 

utses: 

Bolag/stiftelse/förening    Ombud  Ersättare  

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx  xxx  

Österhöjdens garage    xxx  xxx  

Stockholms länsförbund för krishantering  xxx  xxx  

Stockholms läns civilförsvarsförening   xxx  xxx  

Stiftelsen Lövsta gård    xxx  xxx  

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde   xxx  xxx  

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund  xxx  xxx  

Mälarens vattenvårdsförbund   xxx  xxx  

Kommuninvest ekonomisk förening   xxx  xxx  

Mälarbanans intressenter AB   xxx  xxx  

Svenskt Vattens föreningsstämma   xxx  xxx  

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

 Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx  

 Till ersättare nomineras xxx  

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

 Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 

 Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

 Till revisor nomineras xxx 

 Till ersättare som revisor: xxx 



         ningsstämmor 2021 - KS 20/0749-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020 - Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2020

 PROTOKOLLSUTDRAG 53 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-01-29 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Stefanson (KD) föreslår:  

1. Följande ombud och ersättare vid följande bolags- och 

föreningsstämmor: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  Fredrik Kjos (M) Jan Stefanson (KD) 

Österhöjdens garage  Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stockholms länsförbund för 

krishantering  

Rickard Wikman 

Koljo(C) 

Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 

civilförsvarsförening  

Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 

(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski (M) Liselotte Lundgren 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Stockholms och Uppsala läns 

luftvårdsförbund  

Marcus Sköld (M) Vakant 

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt(M) 

Kommuninvest ekonomisk förening  Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt (M) Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma  Marcus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

 Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB: Göran 

Malmestedt (M) 

 Till ledamot i styrelsen: Stanislaw Lewalski (M) 

 Till revisor nomineras: Sara Lauri 

 Till ersättare som revisor: Ann Janson 

Camilla Janson (S) föreslår: 

 Conny Timan (S) till ersättare som kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma.  

 Helena Austrell (S) till ersättare i styrelsen som kommunens ombud vid 

föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

Beslutet skickas till: 

 Respektive bolag, stiftelse eller förening 

 Förtroendemannaregistret 

 




