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Interpellation om skärpt barnperspektiv i 
tjänsteskrivelser 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 18 november 2020 inkom en interpellation om skärpt barnperspektiv i 
tjänsteskrivelser från Sara Ridderstedt (MP). 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 18 november 2020. 

Barnperspektiv 

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

Bilagor 

1. Interpellation inkommen den 18 november 2020. 

Beslut sänds till 

 Sara Ridderstedt (MP) 
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From: Sara Ridderstedt 
Sent: den 18 november 2020 10:22 
To: kommunstyrelsen 
Subject: lnterpellation - Skärp barnperspektivet 
 
 
 

 
 
2020-11-17 Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos. 
-Skärp arbetet med barnperspektiv i tjänsteskrivelser utifrån barnkonventionen som lag 
 
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. En inkorporering 
av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att 
skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet och är 
avgörande i kommunens arbete med social hållbarhet. 
 
Precis som att barnperspektivet ska beaktas i samtliga tjänsteskrivelser föreslår nu Miljöpartiet att 
också att Upplands-Bro kommun skärper arbetet med barnens perspektiv i samtliga tjänsteskrivelser 
inför beslut. Vi föreslår att arbetet sker utifrån Länsstyrelsens checklista: 
 
1. Innebär insatsen / beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?  
 
2. Påverkar denna insats / beslut att barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter och situation till det bättre?  
 
3. Innebär insatsen / beslutet att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?  
 
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? Om nej, varför inte?  
 
5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barn och ungdomars behov?  
 
6. Tar insatsen / beslutet hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? 
 
 
 
 

Sara Ridderstedt, ledamot i Kommunfullmäktige (MP) 
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Medborgarförslag om utökad vägskyltning i 
Norrbodaområdet 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande utökad vägskyltning. 
Förslagsställaren önskar förändring av skyltningen vid infarten Lillmossvägen 
och Sandviksvägen samt i angränsande bostadsområde i Norrboda. 
Medborgaren föreslår komplettering med skylten ”Varning för barn”. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag daterat den 27 september 2020. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag daterat den 27 september 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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Kommunfullmäktige 

                          Upplands-Bro Kommun 

 

 196 81 Kungsängen 

 

Kungsängen 2020-09-27 

 

Medborgarförslag, Utökad vägskyltning vid infarten Lillmossvägen  

och Sandviksvägen samt i bostadsområdet. 

Bakgrund: Vid infarten till Lillmossvägen och Sandviksvägen är det  

idag skyltat med; A9: Varning för farthinder och C31: Hastighets- 

begränsning 30 km/tim. Trottoar saknas i hela bostadsområdet! 

Jag hemställer att: Skyltningen kompletteras med skylten, A15:  

Varning för barn tillsammans med ovanstående skyltning, samt  

att ytterligare 2-3 st skyltar , A15: Varning för barn sätt upp i he- 

la bostadsområdet. 
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Medborgarförslag om installation av 
övervakningskameror vid 
återvinningscentralerna 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om att installera 
övervakningskameror vid återvinningscentralerna i kommunen. 
Förslagsställaren skriver att det på grund av begränsade öppettider på 
kommunens återvinningscentraler ofta är trängsel och köer till 
avfallscontainrar. Förslagsställaren menar att detta resulterar i påkörningar av 
andra bilar med stor risk för personskador. Förslagsställaren tror att många 
bilister skulle sänka hastigheten om det fanns övervakningskameror uppsatta 
vid återvinningscentralerna. På så sätt skulle påkörningar av andra bilar minska 
och identifiering av händelseförloppet underlättas vid uppkomna olyckor. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 23 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 23 oktober 2020. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-23 KS 20/0725 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 23 oktober 2020 13:57 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

För att minimera antalet påkörningar 

av andra bilar (med risk för 
personskador) och underlätta 
identifiering av händelseförloppet bör 

kommunen sätta upp 
övervakningskameror på sina 
återvinningscentraler. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 

medborgarförslag. 
Motivera gärna varför du 

anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 
så fall skulle kunna ske) 

Av miljöskäl bör och ska invånarna i 
kommunen lämna in sitt sorterade 
avfall på kommunens 

återvinningscentraler. Men på grund av 
begränsade öppettider är det oftast 
stor trängsel och köer till respektive 

avfallscontainer. Många bilister har 
bråttom och tränger sig in i kön till 

framförliggande avfallscontainer, vilket 
resulterar i många påkörningar av 
andra bilar med stor risk för 

personskador!! Många kommuner i 
landet har kameraövervakning på sina 
återvinningscentraler och mitt förslag 

är således att kommunen prioriterar 
kostnaden för att installera 
kameraövervakning vid/till samtliga 

avfallscontainrar. Denna åtgärd skulle 
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definit ivt sänka bilarnas hast ighet och
därmed m inska påkörningar av andra
bilar med möj liga person-skador samt
at t underlät ta ident if ier ing av
händelseför loppet .

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Medborgarförslag om att uppföra gång och 
cykelväg från Rättarboda till Säbyholm 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 30 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en gång- och 
cykelväg från Rättarboda till Säbyholm. Förslagsställaren har observerat att det 
färdas många oskyddade trafikanter som inte använder reflex utefter denna 
sträcka. Förslagsställaren anser att det i kombination med mörker, motljus, 
avsaknad av gatubelysning samt den ökade trafiken gör att risken för en olycka 
är överhängande. En gång- och cykelbana parallellt med vägen skulle därför 
vara en bra investering för framtiden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 30 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 30 oktober 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 30 oktober 2020 09:02 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

  

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Gång och Cykelväg från Rättarboda till 

Säbyholm. 

Motivering (Här kan du 

lämna en mer utförlig 
beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 
anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

Idag passerar ca 1590 fordon 

Trafikverkets punkt:11810177 väg 902 
just utanför Kvistabergs 
Observatorium, iom de 

utbyggnadsplaner som finns för 
Säbyholm, Ådöbadet samt Tammsvik 
kommer den beräknade 

fordonsmängden lågt räknat öka till 
3500 fordonsrörelser per dygn mellan 
Rättarboda och Ådökorset. På denna 

väg smala väg med 70km/h samsas 
gång, cykel samt fordonstrafik på en 

smal väg. Vi bor på Hammartorp sedan 
2010 (Rösaringvägen 2) och ser att 
gående, motionärer samt cykeltrafik 

ökat markant samtidigt som 
fordonstrafiken har ökat - och kommer 
öka. Användningen av reflex på dessa 

oskyddade trafikanter är obefintlig, 
detta i kombination med mörker, 
motljus, avsaknad av gatubelysning 

samt den ökade trafiken gör att risken 
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för en olycka är överhängande. Därav
ser jag at t en cykel och gångbana
parallellt med vägen är en bra
invester ing för framt iden.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Medborgarförslag om utredning av buller och 
trafiksäkerhet på väg 902 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 30 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om att starta en utredning om 
buller och trafiksäkerhet på väg 902. Förslagsställaren menar att om man tittar 
på den befintliga trafiken och den planerade ökning av trafiken till Säbyholm, 
Björknäs samt Tammsvik kommer fordonstrafiken öka markant per dygn 
utefter väg 902. Förslagsställaren anser därför att en buller- och 
trafiksäkerhetsutredning bör genomföras. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 30 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 30 oktober 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 30 oktober 2020 09:05 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Buller samt trafiksäkerhets utredning 

väg 902 

Motivering (Här kan du 

lämna en mer utförlig 
beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 
anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

Hej, iom de planer som finns ang 

utbyggnad av Björknäs (KS 17/0049) 
med Camping samt eventuell övrig 
verksamhet) samt Tammsvik (KS 

19/0695) med 220 bostäder och iom 
att man i Säbyholm räknar med 3 till 5 
resor med fordon per bostad är mitt 

estimat att bara fordons-trafiken till 
Tammsvik området kommer generera 
minst 1000 fordonsrörelser per dygn. 

Jag anser jag det man skriver i KS 
19/0695) inte stämmer: ”De planerade 

åtgärderna kan komma att alstra visst 
vägbuller vid ökad trafikmängd, dock 
bör det röra sig om försumbara nivåer 

och bedöms preliminärt inte utgöra 
skäl till utredning.” Då det enligt 
senaste mätningen i Juli 2019 

passerade 1590 fordon på ett dygn 
förbi Kvista/Hammartorp. – om man 
summerar befintlig trafik, den 

planerade ökning av trafiken till 
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Säbyholm , Björknäs samt Tammsvik
kommer fordonstrafiken lågt räknat
öka från 1590 fordon t ill ca 3500
fordonsrörelser per dygn. Jag anser
således at t en buller samt
t rafiksäkerhetsutredning bör göras för
de som har boende nära dessa vägar
ut mot dessa områden

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att bygga ett utegym vid 
Hällkana friluftsområde 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 12 november 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym 
vid Hällkana friluftsområde som ett komplement till befintliga aktiviteter. 
Förslagsställaren ser fördelar med att samla möjligheter till rekreation, motion, 
och hälsa inom ett område och på så sätt förebygga ohälsa hos kommunens 
invånare. Förslagsställaren framhåller att Hällkana med dess stora ytor skulle 
kunna bli en central punkt för olika aktiviteter, träning och friluftsliv för hela 
familjen.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 12 november 2020. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 12 november 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se

Sent: den 12 november 2020 16:22
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Jag föreslår at t kommunen bygger et t
ute gym vid Hällkana fr iluftsområde.

Mot ivering (Här kan du
lämna en mer ut för lig

beskrivning av dit t
medborgarförslag.

Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

At t sam la olika möj ligheter t ill
rekreat ion, mot ion, och hälsa, måste
nog anses som det opt imala för at t
förebygga ohälsa hos kommunens
innevånare. Hällkana har stora
utrymmen för at t kunna bli en central
punkt t ill olika akt iviteter, t räning och
fr iluftsliv för hela fam iljen. Et t ute gym
skulle bli et t ovärderligt komplement
t ill de akt iviteter som redan finns vid
Hällkana.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Medborgarförslag om fler papperskorgar i 
kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 16 november 2020 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler 
papperskorgar i kommunen. Förslagsställaren upplever ett problem med att det 
finns för få papperskorgar i kommunen, framförallt i glesare områden såsom 
Råbyskogen, Sylta, Norrboda, Lejondal och Lillsjön. Förslagsställaren föreslår 
även att kommunen sätter upp behållare med gratis hundpajspåsar. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 16 november 2020. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 16 november 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se

Sent: den 16 november 2020 06:43
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Inskic kade svar

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Vi önskar f lera papperskorgar i
kommunen, även i glesare områden
och med grat is hundbajspåsar

Mot ivering (Här kan du
lämna en mer ut för lig

beskrivning av dit t
medborgarförslag.

Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Jag upplever at t det är väldigt mycket
hundbajs i området . Efter at t ha
startat en tråd om problemet i
Facebook-gruppen för invånare i
Upplands-Bro har et t flertal hundägare
påpekat at t det f inns för få
papperskorgar. För at t hjälpa
hundägare at t ta ansvar för at t plocka
upp sina hundars bajs så skulle f lera
papperskorgar som även har dispenser
för hundbajspåsar vara önskvärt . Och
även se över antalet papperskorgar i
glesare områden som uppe i
råbyskogen, i sylta, Norrboda,
Lejondals, Lillsjön m.fl.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Medborgarförslag om att skapa en säkrare 
skolväg till Härneviskolan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 1 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att skapa en säkrare 
skolväg till Härneviskolan. Förslagsställaren upplever att många bilister håller 
för hög hastighet på Köpmanvägen och Härnevi skolväg och att de inte stannar 
vid övergångsstället. Förslagsställaren vill att kommunen genomför åtgärder i 
form av till exempel farthinder, fartkameror eller elektriska fartskyltar. Ett 
blinkande övergångsställe skulle också göra det säkrare för skolbarnen att 
korsa gatan. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 1 december 2020. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 1 december 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 1 december 2020 13:06 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Säkrare skolväg till Härneviskolan. Jag 

vill föreslå att Upplands-bro kommun 
genomför åtgärder för en säkrare 
skolväg till bl.a. Härneviskolan med 

hjälp av tex elektriska fartskyltar och 
vägbulor på Köpmanvägen och Härnevi 
skolväg. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 

medborgarförslag. 
Motivera gärna varför du 

anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 
så fall skulle kunna ske) 

Bilarna på Köpmanvägen och Härnevi 
skolväg får ofta upp ganska höga 
farter och de saktar inte ner vid 

övergångsställen trots att vägen 
korsas av barn som i många fall är 
ganska små. Vore det inte möjligt att 

ha blinkande övergångsställe på 
Köpmanvägen och Härnevi skolväg 

liksom ni har vid Ginnlögs väg? Jag vill 
också föreslå att ni arbetar för att få 
fram mer effektiva farthinder än små 

utstickande saker på kanten på 
Härnevi skolväg. Jag förstår att 
skolbussen måste fram, men kanske 

vägbulor och /eller elektroniska 
vägskyltar som visar om man kör över 
30? Helst skulle fartkameror upp. Jag 

antar att ni som kommun kan vända er 
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t ill vägverket för dialog i de fall det
inte faller under er t direkta ansvar,
men idag är situat ionen r ikt igt far lig
och bilarna kör alldeles för fort i
många av fallen. Många barn går
ensamma t ill och från skolan redan
från förskoleklass, inte sällan utan
reflexer och utan vuxet sällskap. Även
om man kan argumentera at t det " inte
är vårt ansvar" så tycker jag det vore
fel at t strunta i at t försöka förhindra
at t barn utsät ts för livsfara varje dag,
eller möj ligen svåra skador. Hur det
ska gå när det dessutom blir tung
t rafik och en byggarbetsplats för nya
hus på Köpmanvägen kan man fråga
sig. Tack för at t ni t ar upp frågan.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Kommunstyrelsen 
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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-
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Kommunledningskontoret

Datum Vår beteckning 3 (13)
2020-11-17 KS 20/0701

anläggning, exploateringar och VA-utbyggnad till omvandlingsområden leder
till ökade kostnader för drift- och kapitaltjänster. För att kompensera för de
ökade kostnaderna föreslås en justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan.

Kapitalkostnadernas utveckling över tid
De senaste årens, och de kommande årens stora investeringar i VA-
anläggningen genererar stora ökningar av kapitaltjänstkostnaderna och det är
dessa kostnader som huvudsakligen driver taxehöjningarna. Kostnaderna för
investeringarna illustreras i figur 1, med en ökning från 10 MSEK år 2019 till
25 MSEK år 2024. Effekten av aktivering av UBS-ledningen får fullt
genomslag år 2021 och innebär ensam ökade kapitaltjänstkostnader på ca 4
MSEK årligen. VA-investeringarna finansieras ti ll nära 100% av lån från
kommunen, därav ökar värdet av anläggningen jämnt i takt med låneskulden.
Figur 2 visar hur låneskulden och anläggningstillgångarna utvecklas över tid.
Förutbetalda intäkter är värdet av fakturerade anläggningsavgifter som
periodiseras och ännu inte bokförts som intäkter. De ökade
kapitaltjänstkostnaderna påverkar också fördelningen mellan olika
kostnadsslag, se figur 3 och 4.

Figur 1. Röd linje visar kapitalkostnader över tid om 100% av planerade investeringar genomförs.
Mo di fi erade kapi tal kostnader, blå l inje, vi sar effekten av en ” försi kti ghetsfaktor” där 75% av
planerade investeringar genomförs.
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Kommunledningskontoret

Datum Vår beteckning 4 (13)
2020-11-17 KS 20/0701

Figur 2. Utveckling av låneskuld, anläggningstillgångar och förutbetalda intäkter över tid.

Figur 3 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2020
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Kommunledningskontoret

Datum Vår beteckning 5 (13)
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Figur 4 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2024

Brukningsavgifter
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 augusti månad. För 2021 innebär det en höjning med 0,8 % vilket
leder till att den totala höjningen därmed blir 5,8 % (tabell 1).

Tabell 1 Visar hur brukningsavgiften förändras med en höjning på 5,8 % för år 2021. För 2022, 2023
och 2024 redovisas en höjning på 5 % och utan indexjustering eftersom storleken på
indexjusteringen är okänd.

§13 Brukningsavgifter Priser (kr) inklusive moms (25 %)
Nuvarande 2021 2022 2023 2024

a) en fast avgift per år 1 100 1 164 1222 1283 1347
b) en avgift per m3 levererat vatten 22,20 23,49 24,66 25,90 27,19
c) en avgift per år och lägenhet för

bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet

500 529 555 583 612

d) en avgift per år, per 1-2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering

500 529 555 583 612

e) en avgift per m2 tomtyta och år för
övriga fastigheter. Max 50 000 m2

tomtyta

0,65 0,69 0,72 0,76 0,80
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För att kunna jämföra prisnivåer i olika VA-taxor använder Svenskt Vatten 
begreppen typhus A respektive typhus B. 

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. 
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 
m3/år.  

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 
15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 

Nuvarande prisnivå och nivå för 2021 för typhus A och typhus B presenteras i 
tabell 2.   
Tabell 2 Kostnad för brukningsavgifter för typhus A och typhus B för gällande och 2021 

 Typhus 
A 

Typhus 
B totalt 

Typhus B      
per lägenhet 

Nuvarande 5 430 53 520 3 568 

2021 5 745 56 624 3 775 

 

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller 
kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten 
och spillvatten. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Konsumentprisindex (KPI). 

 

Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket: 
Våra brukningsavgifter är idag låga jämfört med övriga riket och 
genomsnittliga i länet. 

För Typhus A är vi rankade på plats 31 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i 
Stockholms län. 

För Typhus B är vi rankade på plats 58 av 290 i Sverige och plats 13 av 25 i 
Stockholms län. 

Brukningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna 
redovisas i figur 4 och 5. 
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Figur 5 Brukningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 6 Brukningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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Figur 7 Brukningsavgifter för typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Figur 8 Brukningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %
(indextal 113,9 juni 2018 till juni 2019) (tabell 3). Indextal från 2018 används
som bas för att kunna använda 2019 års indexvärde vid uppräkning. Detta
eftersom indexvärdena för 2020 har påverkats kraftigt av coronapandemin,
bland annat uppskjutna avtalsrörelser, vilket innebär att indextalet för
Entreprenadindex för juni 2020 inte anses få normalutfall.
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Tabell 3 Visar hur anläggningsavgiften förändras med en indexhöjning på 3 % för år 2021 

§5 Anläggningsavgifter Priser (kr) inklusive 
moms (25 %) 

 Avgift utgår per fastighet med: Nuvarande 2021 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

50 000 51 500 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

39 500 40 685 

c)  en avgift per m2 tomtyta 65,00 66,95 

d) en avgift per lägenhet 39 250 40 428 

e) en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

14 000 14 420 

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller avgift 
per m2 tomtyta. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Entreprenadindex. 

 

Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket: 
Våra anläggningsavgifter är idag höga jämfört med övriga riket men relativt 
låga i länet. 

För Typhus A är vi rankade på plats 222 av 290 i Sverige och plats 9 av 25 i 
Stockholms län. 

För Typhus B är vi rankade på plats 254 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i 
Stockholms län. 

Storstadsregionerna har generellt klart högre anläggningstaxor än 
riksgenomsnittet. Detta är föranlett av den stora utbyggnaden av nya VA-nät 
som krävs till nya bostads- och verksamhetsområden. Dessa investeringar 
finansieras i högre grad av anläggningsavgifterna och därav drivs de upp i 
snabbt växande kommuner. 

Anläggningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna 
redovisas i figur 6 och 7. 
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Figur 9 Anläggningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 10 Anläggningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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Figur 11 Anläggningsavgifter för Typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Figur 12 Anläggningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Resultat
Med föreslagna justeringar av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten inte
att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden, det vill säga det ackumulerade
resultatet, är dock negativ fram till och med år 2023 för att därefter bli svagt
positiv 2024-2025, åter svagt negativ 2026 och framåt under
beräkningsperioden. Resultatfonden uppvisar ändå en balans över tid med
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acceptabla avvikelser, vilket uppfyller VA-lagstiftningens krav på uttag av
avgifter.

Figur 8 nedan visar resultatfondens utveckling över tid fram till 2033.

Den blå streckade linjen visar den beräknade resultatfonden efter föreslagna
höjningar av VA-taxan. För indexjusteringen 1/1-2021 är indextalen för KPI
och Entreprenadindex kända och har lagts in exakt i modellen.

Framtida indextal är okända och varierar från år till år, så i beräkningarna har
antagits en genomsnittlig utveckling av indextalen över tid, vilket också
innebär en osäkerhet i beräkningarna. Om indextalen avviker stort ifrån det
normala de kommande åren kan mindre justeringar av taxan utöver index
komma att behövas.

I beräkningen ligger också en mindre justering av brukningsavgifterna år 2028
med 3,5% höjning utöver indexjusteringen.

Figur 8 Resultatfond fram til l år 2033 efter förändring av avgifter (blå linje) jämfört med oförändrade

avgifter (röd linje).

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.

Barnperspektiv
En aktualiserad VA-taxa medför att verksamheten kan drivas med kvalitet och
möjliggör att krav på VA-verksamheten kopplat till hälsa och miljö kan
uppfyllas. Ett rent dricksvatten i kranen är en nödvändighet och lyx för alla
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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 
 



207 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-3 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-28-0--20 - Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

 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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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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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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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 
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kommuns allmänna vatten-
och avloppsanläggning
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Upprättad 2020-10-08
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den xxx, Kf § X

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun.

§ 1 A v g i f t s s k y l d i g h e t

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 A v g i f t s t y p e r

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 F a s t i g h e t s t y p e r

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt bevil jat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknader

Butiker Utställningslokaler Sporthallar

Hotell Restauranger Lagerlokaler

Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens
BTA beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt:

Full avgift för uppvärmd BTA
67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten
För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för
ändamålet dagvatten.
Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten

Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.

§ 4 A v g i f t s s k y l d i g h e t f ö r e l i g g e r

4.1 Avgift tas ut för nedan angivnaändamål:

ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen omallmänna
vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r b o s t a d s f a s t i g h e t

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggasanläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

UTAN MOMS MED MOMS

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df om 41 200 kr om 51 500 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 32 548 kr om 40 685 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 53,56 kr om 66,95 kr

d) en avgift per lägenhet om 32 342 kr om 40 428 kr

e)* en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats. om 11 536 kr om 14 420 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt5.1
a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion til l byggnadernas bruttoarea(BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannengodkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtytasom
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara föruterlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelsepå
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommandelägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1e).

§ 6 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r a n n a n f a s t i g h e t

6.1 För annan fastighet skall erläggasanläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

UTAN MOMS MED MOMS

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df om 41 200 kr om 51 500 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 32 548 kr om 40 685 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 93,73 kr om 117,16 kr

d)* en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats. om 11 536 kr om 14 420 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt6.1
a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskartaeller
annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten påfastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet bevil jades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1d).
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§ 7 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r o b e b y g g d f a s t i g h e t

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

BOSTADS-
FASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100%

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100%

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e) 100% 6.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

BOSTADS-
FASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.
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§ 8 R e d u c e r a d a v g i f t

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:

AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20%

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20%

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) 100%

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20%

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20%

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) 100%

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid til lämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övrigaservisledningar.
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§ 9 A n l ä g g n i n g s a v g i f t al l m ä n p l a t s m a r k

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning om 45,32 kr om 56,65 kr

§ 1 0 S ä r t a x a s a m t a v t a l o m V A-a v g i f t

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 1 1 B e t a l n in g a v a v g i f t

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle haskett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag dåden
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiftenbetalas.

§ 1 2 S ä r s k i l d a e r s ä t t n i n g a r

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannenbedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.



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

Sida 11 av 16

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmännadel.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder ochskick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13 B r u k n i n g s a v g i f t f ö r b e b y g g d f a s t i g h e t

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS MED MOMS

a) en fast avgift per år om 931 kr om 1 164 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten om 18,79 kr om 23,49 kr

c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

om 423 kr om 529 kr

d) En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering. om 423 kr om 529 kr

e) En avgift per m2 tomtyta och år förövriga

fastigheter. Max 50 000 m2 tomtyta. om 0,55 kr om 0,69 kr
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 13.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 %

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 %

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 %

Schablonavgift 1–2
familjs fastigheter

13.1 e) 30 % 70 %

Avgift efter tomtyta 13.1 d) 30 % 70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning intesker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgiftmed
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste helakrontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark –
och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1
b).

§ 14 A v g i f t s g r u n d a n d e a l l m ä n p l a t s m a r k

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift. Avgift utgår med:

UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

om 0,84 kr om 1,06 kr

§ 15 Ö k a d e l l e r r e d u c e r a d a v g i f t f ö r s p i l l v a t t e n a v l o p p

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.

§ 16 O b e b y g g d f a s t i g h e t

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 13.1 a) 40% 40% 10% 10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17 S ä r s k i l d a a v g i f t e r

17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Avgift per UTAN MOMS MED MOMS

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare Besök 1 100 kr 1 375 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel Besök 1 100 kr 1 375 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 100 kr 1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 2,5 Mätare 1 100 kr 1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 6 Mätare 1 300 kr 1 625 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 10 Mätare 1 508 kr 1 885 kr

Länsning av vattenmätarbrunn Mätarbrunn 1 100 kr 1 375 kr

Förgäves besök Bokat besök 552 kr 690 kr

M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15 Enhet 668 kr 835 kr

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större Enhet 1 760 kr 2 200 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16)
debiteras ett ti llägg om 75 % av ovan angivna belopp.

17.2 Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan:

Anslutningsdiameter: UTAN MOMS MED MOMS

Upp till 100 mm 5 000 kr 6 250 kr

Upp till 200 mm 10 000 kr 12 500 kr

Större än 200 mm 15 000 kr 18 750 kr
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17.3 Nyttjande av vattenkiosk

Avgift tas ut enligt nedan UTAN MOMS MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel
(avgift för hämtad m3 tillkommer)

400 kr 500 kr

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år 200 kr 250 kr

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten 12,60 kr 15,75 kr

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer) 100 kr 125 kr

§ 18 S ä r t a x a s a m t a v t a l o m a v g i f t

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19 B e t a l n i n g s v i l l k o r

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20 A v f a s t i g h e t s ä g a r e b e g ä r d a å t g ä r d e r

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Taxans införande

§ 21 T a x a n s i n f ö r a n d e o c h t v i s t

Denna taxa träder i kraft 2021–01–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande ti llämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och mi lj ödoms tol en jämli kt 53 § l agen om
allmänna vattentjänster.

§ 2 2 I n d e x j u s t e r i n g
22.1 Avgifter enligt 5 – 6, 9 §§ (anläggningsavgifter) är baserade på Entreprenadindex serie 311
(indextal 113,9, juni 2018). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs till närmast
hela kronor utom vad gäller avgift per m2 tomtyta och avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning.

22.2 Avgifter enligt 13-16 §§ (brukningsavgifter) är baserade på Konsumentprisindex, KPI,
(indextal 334,39, augusti 2019) (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs ti ll
närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten, kubikmeterpriset
(m3) för vatten och spillvatten samt avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten.
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige den 20 mars 2019, Kf § 9 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun 

§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den 
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 Fastighetstyper

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Lagerlokaler 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används 
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i §3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens BTA 
beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt: 
• Full avgift för uppvärmd BTA 
• 67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten 
• För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för 

ändamålet dagvatten. 
• Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten 

Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 
ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 

 

  UTAN MOMS MED MOMS 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

  

 om 40 000 kr om 50 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 31 600 kr om 39 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 52,00 kr om 65,00 kr 

d) en avgift per lägenhet om 31 400 kr om 39 250 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
  UTAN MOMS MED MOMS 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

  

 om 40 000 kr om 50 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 31 600 kr om 39 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 91,00 kr om 113,75 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

 
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 

 

  BOSTADS- 
FASTIGHET 

 ANNAN 
FASTIGHET 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%   

Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  BOSTADS- 
FASTIGHET 

 ANNAN 
FASTIGHET 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100%   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 Reducerad avgift 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

 

  AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING  

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
 

Avgifter i övrigt: 
  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e)   100% 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d)   100% 
 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 
b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 
Avgift utgår med: 

 

 UTAN MOMS MED MOMS 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 

 
om 44,00 kr 

 
om 55,00 kr 

§ 10 Särtaxa samt avtal om VA-avgift 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11 Betalning av avgift 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 Särskilda ersättningar 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 
Brukningsavgifter (§§ 13–20) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
  UTAN MOMS MED MOMS 

a) en fast avgift per år om 880 kr om 1 100 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 17,76 kr om 22,20 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

om 400 kr om 500 kr 

d) En avgift per år, per 1–2 familjs 
fastigheter för dagvattenhantering. 

  

 om 400kr om 500kr 

e) En avgift per m2 tomtyta och år för övriga 
fastigheter. Max 50 000 m2   tomtyta. 

  

 om 0,52kr om 0,65kr 
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 %   

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 %   

Schablonavgift 1–2 
familjs fastigheter 

13.1 e)   30 % 70 % 

Avgift efter tomtyta 13.1 d)   30 % 70 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark – 
och miljödomstolen. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av 17.1. 
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 
b). 

§ 14 Avgiftsgrundande allmän platsmark 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. Avgift utgår med: 
 UTAN MOMS MED MOMS 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

om 0,80 kr om 1,00 kr 

§ 15 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 

§ 16 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40% 40% 10% 10% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 Särskilda avgifter 

17.1  Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 

 Avgift per UTAN MOMS MED MOMS 

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare Besök 1 100 kr 1 375 kr 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel Besök 1 100 kr 1 375 kr 

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 

 1 100 kr 1 375 kr 

Undersökning av vattenmätare Qn 2,5 Mätare 1 100 kr 1 375 kr 

Undersökning av vattenmätare Qn 6 Mätare 1 300 kr 1 625 kr 

Undersökning av vattenmätare Qn 10 Mätare 1 508 kr 1 885 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn Mätarbrunn 1 100 kr 1 375 kr 

Förgäves besök  Bokat besök 552 kr 690 kr 

M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15  Enhet 668 kr 835 kr 

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större Enhet 1 760 kr 2 200 kr 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16) 
debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp. 
 
17.2  Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för 
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan: 
Anslutningsdiameter: UTAN MOMS MED MOMS 

Upp till 100 mm 5 000 kr 6 250 kr 

Upp till 200 mm 10 000 kr 12 500 kr 

Större än 200 mm 15 000 kr 18 750 kr 
 
17.3   Nyttjande av vattenkiosk 
Avgift tas ut enligt nedan UTAN MOMS MED MOMS 

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel 
(avgift för hämtad m3 tillkommer) 

400 kr 500 kr 

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år 200 kr 250 kr 

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten 12,60 kr 15,75 kr 

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer) 100 kr 125 kr 
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§ 18 Särtaxa samt avtal om avgift 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19 Betalningsvillkor 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 13 och 15. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
Taxans införande 
§ 21 Taxans införande och tvist 

Denna taxa träder i kraft 2019–04–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt 
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 
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 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: 
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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 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-11-11 

 

 

§ 175 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

 Dnr KS 20/0701 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

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. 
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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. 

 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 % 

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 

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss i 
första hand samt avslag som andrahandsyrkande. Återremiss yrkas med 
följande motivering: 

”Socialdemokraterna yrkar återremiss för att ärendet ska kompletteras med en 
genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående 
beräkningsparametrarna.” 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två huvudförslag till beslut varav ett 
förslag är återremiss. Han börjar med att fråga Kommunfullmäktige om ärendet 
ska avgöras idag och finner bifall. Votering begärs och genomförs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: De som vill att ärendet 
avgörs idag röstar ”ja” och de som vill att ärendet återremitteras röstar ”nej” 
Efter omröstning finner ordföranden 27 röster på ”ja” och 14 röster på ”nej”. 
Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss. 

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Rolf Nersing (S)  X  
Lars Axelsson (M) X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   
Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Johan Silversjö (SD) X   
Hans Åberg (L) X   
Helena Austrell (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP) X   
Marcus Sköld (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X   
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mats Högberg (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Kerstin Ahlin (S)  X  
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Paul Gustafsson (M) X   
Annette Nyberg (SD) X   
Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Stanislaw Lewalski (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hino Salad Ali (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) X   
Rolf Andersson (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  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  
Anders Åkerlind (M) X   

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Tekniska nämnden 
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§ 152 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. 

Reservationer 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.  
 
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 

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 
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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. 

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. 

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 
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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 

Mary Svenberg (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 
återremitteras med följande för komplettering med en genomgripande 
utvärdering och översyn av de i taxan ingående beräkningsparametrarna så att 
förändringar kan göras för att vi ska få en mer rättvis taxa. De kompletteringar 
som måste göras är:  

1. Särskilja kostnaden för å ena sidan vatten och å andra sidan avlopp 
(alltså spill- och dagvatten.)  

2. Identifiera kostnaderna för dagvattenhantering gata och fastighet. 
3. Analys av vilken andel av kostnaderna för dagvatten gata som bör 

tas av allmän platsmarkshållare respektive fastighetsägare.  
4. Täckningsgrad för anläggningsavgifterna. 
5. Analys av hur taxan påverkar avgifterna för olika avgiftsskyldiga  
6. Översyn av om taxan uppfyller lagens krav på den grundläggande 

fördelningsregeln om fastighetens nytta. 
7. Att fördelningen mellan de olika parametrarna är rättvis. 

 
Erik Karlsson (V) stödjer för Vänsterpartiets räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande.   
 
Mary Svennberg (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet avslås. 
 
Erik Karlsson (V) stödjer för Vänsterpartiets räkning Socialdemokraternas 
avslagsyrkande.   

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, liggande förslag, 
återremiss med uppdrag eller avslag. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras 
idag och finner bifall. Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för att 
ärendet ska avgöras idag och ”Nej” står för Socialdemokraternas 
återremissyrkande. Under voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster.  

Ordförande ställer därefter liggande förslag mot Socialdemokraternas 
avslagsyrkande. Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för liggande 
förslag och ”Nej” står för Socialdemokraternas avslagsyrkande. Under 
voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster. Ordföranden finner 
därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  
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Omröstningsresultat 

Votering begärs när ordförande ställer liggande förslag mot återremiss. 
Votering genomförs där ”Ja” står för att ärendet ska avgöras idag och ”Nej” 
står för Socialdemokraternas återremissyrkande. 
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  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP) X  

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) ordförande X  

Under voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster. 

Votering begärs när ordförande ställer liggande förslag mot avslag. Votering 
genomförs där ”Ja” står för liggande förslag och ”Nej” står för 
Socialdemokraternas avslagsyrkande. 

Namn Ja Nej 

Martin Normark (L) vice ordförande X  

Camilla Janson (S) andre vice ordförande  X 
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Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP) X  

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) ordförande X  

Under voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster. Ordföranden finner 
därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

Vi Socialdemokrater anser att hanteringen av ärendet strider mot 
kommunallagen och dess intentioner. Den av Kommunfullmäktige begärda 
kompletteringen ”Innan taxan kan antas måste ärendet kompletteras med en 
genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående 
beräkningsparametrarna så att förändringar kan göras för att vi ska få en mer 
rättvis taxa.”    
 
Detta har inte verkställts. Motiveringen till återremissen är inte ens omnämnd i 
ärendet.  
 
Detta strider mot kommunallagens intensioner.   
 
Av förarbetena till kommunallagen framgår att ”Regleringen i första stycket 
innebär ett skydd för minoriteten”   
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 ”Återremiss innebär att ärendet kompletteras med ytterligare 

beslutsunderlag innan beslut kan fattas. Ärendet skickas då tillbaka till 
beredande organ, som kan vara en nämnd, en fullmäktigeberedning eller 
styrelsen. Det beredande organet ska därefter bereda ärendet på nytt och lämna 
ett förslag till beslut i ärendet.”  
 
På grund av att ärendet enligt vår mening fortfarande är ofullständigt yrkade vi 
därför i första hand återremiss för komplettering med en genomgripande 
utvärdering och översyn av de i taxan ingående beräkningsparametrarna så att 
förändringar kan göras för att vi ska få en mer rättvis taxa. De kompletteringar 
som måste göras är:   

1. Särskilja kostnaden för å ena sidan vatten och å andra sidan avlopp 
(alltså spill- och dagvatten.)   

2. Identifiera kostnaderna för dagvattenhantering gata och fastighet.  
3. Analys av vilken andel av kostnaderna för dagvatten gata som bör tas 

av allmän platsmarkshållare respektive fastighetsägare.   
4. Täckningsgrad för anläggningsavgifterna.  
5. Analys av hur taxan påverkar avgifterna för olika avgiftsskyldiga   
6. Översyn av om taxan uppfyller lagens krav på den grundläggande 

fördelningsregeln om fastighetens nytta.  
7. Att fördelningen mellan de olika parametrarna är rättvis.  

Detta bifölls inte av Kommunstyrelsen. Därför är vi tvungna att avslå förslaget 
eftersom vi anser att inte innehåller nödvändiga kompletteringar för att beslut 
ska kunna tas.  

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
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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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§ 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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Utbildningskontoret

Datum Vår beteckning

Emil Hanstad
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-518 321 36
emil.hanstad@upplands-bro.se

2020-09-11 UN 17/0047

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

Sammanfattning av ärendet
2017 inkom en motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun
från Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L).

Motionärerna menar att ett viktigt sätt att förbättra elevernas förutsättningar
och arbetsvillkor skulle vara att införa tvålärarsystem i alla klasser på låg- och
mellanstadiet. Tanken med tvålärarsystemet är att skapa mer tid för eleverna
och att lärarna skall kunna stödja varandra och på så sätt höja kvaliteten i
undervisningen.

Motionärerna föreslår att modellen, på försök, skall införas på en skola i
Upplands-Bro läsåret 2017/2018.

Vid Utbildningsnämndens möte 2017-10-24 beslutades att återremittera
ärendet till Utbildningskontoret enl. nedan:

”Ärend et åter remi tt eras f ör att bel ys a hur tidi gar e försök i komm unen 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. S ödertälj e? ”

Utbildningskontorets yttrande
Tvålärarsystem är ett undervisningsupplägg då det är två lärare som samplanerar,
samundervisar och sambedömer.

Omvärldsbevakning på området visar att de flesta lärare har en positiv
inställning till tvålärarsystem och bedömer att det leder till en mer
inkluderande undervisning. Ökad inkludering är något som ses som ett starkt
incitament för tvålärarsystem och har blivit ett centralt begrepp. Man riskerar dock
att se på inkludering ur en placeringsdefinition, att elever som annars särskilts i
eller ifrån den ordinarie klassen skulle kunna vara kvar i sin klassplacering och i
klassrumssammanhanget. Att detta skulle vara ett mått på inkludering kan
ifrågasättas. Det finns även skilda åsikter när det gäller huruvida tvålärarsystem,
i stället för användandet av speciallärare, hjälper och stärker elever med
svårigheter.

Utbildningskontoret har genomfört en enkätundersökning bland berörda
rektorer för att få deras synpunkter i frågan. Ingen skola i kommunen har
prövat tvålärarsystem som ett genomgående koncept. En rektor har provat
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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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§ 154 Motion från liberalerna om att införa 
tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0098 

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 

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. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

 Motionsställarna 
 Utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 
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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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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 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.  
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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 
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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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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. 
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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 



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

Förslag till organisationsförändring AME  

 

5 
 

  

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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 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (16)  

 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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 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (25)  

 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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 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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 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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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-11-11 

 

 

§ 177 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

 Dnr KS 20/0665 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

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  

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. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-11-11 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hibo Salad Ali (S) yrkar på återremiss för Socialdemokraternas räkning med 
följande motivering: 

”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) stödjer Socialdemokraternas yrkande om återremiss. 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet ställer sig bakom 
Socialdemokraternas yrkande om återremiss.  

Katarina Olofsson SD yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut varav ett förslag är 
återremiss. Han börjar med att fråga Kommunfullmäktige om ärendet ska 
avgöras idag och finner bifall. Votering begärs och genomförs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: De som vill att ärendet 
avgörs idag röstar ”ja” och de som vill att ärendet återremitteras röstar ”nej” 
Efter omröstning finner ordföranden 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”. 
Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss. 

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Rolf Nersing (S)  X  
Lars Axelsson (M) X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-11-11 

 

 

Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Johan Silversjö (SD) X   
Hans Åberg (L) X   
Helena Austrell (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Marcus Sköld (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X   
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mats Högberg (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Kerstin Ahlin (S)  X  
Paul Gustafsson (M) X   
Annette Nyberg (SD) X   
Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Stanislaw Lewalski (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hino Salad Ali (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) X   
Rolf Andersson (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  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  
Anders Åkerlind (M) X   
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-11-11 

 

 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

”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.” 

Sverigedemokraterna lämnar genom Katarina Olofsson (SD) 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 ś organisation.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Socialnämnden 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

§ 155 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), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 
 
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 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. 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 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

 Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 24 september 2020 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 29 september 
2020 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 
2020  

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
november 2020 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

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 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar att ärendet ska avslås.  

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall.  

Mary Svennberg (S) yrkar för Socialdemokraterna att ärendet ska 
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.  

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande.   

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, liggande förslag, 
återremiss med uppdrag eller avslag. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras 
idag och finner bifall. Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering:  

Socialdemokraterna beklagar den nya odemokratiska hanteringen av 
återremisser som införts i Upplands-Bro kommun. En hantering där 
frågeställningar i återremisser nonchaleras, negligeras och förblir utan svar.  
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I en demokratisk process är tjänsteskrivelserna sakliga, rättssäkra och 
opartiska samt uppfyller kommunfullmäktiges beslut om svar på återremissen.  

En bekymmersam och djupt odemokratisk utveckling.   

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.  

Erik Karlsson (V) stödjer ovanstående reservationsmotivering.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer ovanstående reservationsmotivering.  

Miljöpartiet 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. 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

SD konstaterar 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.  

SD konstaterar även att denna organisationsförändring medför en drastisk 
minskning av ansvarsområdet för nuvarande "Gymnasie och arbetslivs 
nämnden". 

SD anser därför det vara rationellt att den återstående "Gymnasienämnden" 
snarast läggs ned och att gymnasienämndens ansvarsområde därmed överförs 
till Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

 Enhetschef AME 
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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).



211 Partistöd 2021 - KS 20/0358-12 Partistöd 2021 : Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro

 

 

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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 PROTOKOLLSUTDRAG 22 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

§ 158 Partistöd 2021 
 Dnr KS 20/0358 

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 

 Redovisning av partistöd 2019, Moderata Samlingspartiet i Bro 

 Redovisning av partistöd 2019, Upplands-Bro Centerpartikrets 

 Redovisning av partistöd 2019, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

 Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna Upplands-Bro 

 Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna 

 Redovisning av partistöd 2019, Sverigedemokraterna 

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. 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 
Upplands-Bro 
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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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1 

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. 

_____ 



212 Allmänhetens frågestund 2021 - KS 20/0747-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-02-0--20 - Allmänhetens frågestund 2021 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-02-0--20 - Allmänhetens frågestund 2021

 PROTOKOLLSUTDRAG 20 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-12-02 

 

 

§ 156 Allmänhetens frågestund 2021 
 Dnr KS 20/0747 

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 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2021.  
 

 



213 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2021 - KS 20/0793-1 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2021 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2021

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-11-30 KS 20/0793  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB  2021 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska 
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 
andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 
ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio samt minst tre och högst 
nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från 1 januari till och med 31 december. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 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. 
  



213 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2021 - KS 20/0793-1 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2021 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2021

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-30 KS 20/0793 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
 Kansliavdelningen 
 Ekonomichefen 
 De valda 
 Upplands-Bro kommunföretag AB 
 AB Upplands-Brohus 
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 



214 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021 - KS 20/0792-1 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-11-25 KS 20/0792  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
AB Upplands-Brohus 2021 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till förste vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ska Kommunfullmäktige utse 
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 
minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 
årligen från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 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. 
  



214 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021 - KS 20/0792-1 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-25 KS 20/0792 

 
 

 

Beslut sänds till 

 De valda 
 Kommunstyrelsen (anmälan) 
 AB Upplands-Brohus 
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
 Upplands-Bro kommunföretag AB 
 Kansliavdelningen 
 Ekonomiavdelningen 



215 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 - KS 20/0794-1 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-11-30 KS 20/0794  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska 
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 
andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 
ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio ledamöter samt minst 
tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till 
och med 31 december.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 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. 
  



215 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 - KS 20/0794-1 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-30 KS 20/0794 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
 De valda 
 Kansliavdelningen 
 Ekonomichefen 
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
 AB Upplands-Brohus 
 Upplands-Bro kommunföretag AB 



216 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021 - KS 20/0796-1 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021 : Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-11-30 KS 20/0796  

Kommunfullmäktige 
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Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor 
med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 
2021 

Förslag till beslut 

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa eventuella 
direktiv inför stämmorna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 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 

 Kommunstyrelsen 
 De valda 
 Ekonomichefen 
 Kansliavdelningen 
 Upplands-Bro Kommunföretag AB 
 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 



216 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021 - KS 20/0796-1 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021 : Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-30 KS 20/0796 

 
 

 

 AB Upplands-Brohus 



217 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 - KS 20/0795-1 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 : Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-11-30 KS 20/0795  

Kommunfullmäktige 
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Val av lekmannarevisorer och ersättare i 
Upplands-Bro kommunföretag AB, AB 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 

Förslag till beslut 

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 
dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 
dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 
dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 

Enligt bolagens bolagsordningar, ska kommunfullmäktige årligen utse 
lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-
Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med 
ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att minst en och högst tre 
lekmannarevisorer med ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 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. 
  



217 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 - KS 20/0795-1 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 : Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-30 KS 20/0795 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
 De valda 
 Kansliavdelningen 
 Ekonomichefen 
 Upplands-Bro kommunföretag AB 
 AB Upplands-Brohus 
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 



218 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daphne Frithiofsen (C) - KS 20/0025-37 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daphne Frithiofsen (C) : Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daphne Frithiofsen (C)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-11-26 KS 20/0025  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Daphne Frithiofsen (C) 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daphne Frithiofsen 
(C). 

Sammanfattning 

Daphne Frithiofsen (C) är från och med 30 oktober 2020 mantalsskriven på 
annan ort. Hennes uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden har därmed 
upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersätter i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 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 
 Utbildningsnämnden 
 Kansliavdelningen 



219 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) - KS 20/0026-39 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) : Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-03 KS 20/0026  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Gulnara Gataullina (M) 

Sammanfattning 

Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför 
utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 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 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 Politisk sekreterare 



219 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) - KS 20/0026-42 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2020 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2020 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M)

 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-11-11 

 

 

§ 190 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara 
Gataullina (M) 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför 
utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Gulnara Gataullina (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Valberedningens ordförande  
 Politisk sekreterare 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-11-11 

 

 

§ 190 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara 
Gataullina (M) 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför 
utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Gulnara Gataullina (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Valberedningens ordförande  
 Politisk sekreterare 
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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 

2020-12-03 KS 18/0337  
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Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen 

Förslag till beslut 

Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterat namnförslag till uppdraget som 
ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Sammanfattning 

I början av varje mandatperiod ska tre ledamöter och tre ersättare till 
Lindströmska stiftelsen tillsättas. Under pågående mandatperioden 2019-2022 
har tre ledamöter och en ersättare valts till Lindströmska stiftelsen. I 
Lindströmska stiftelsen finns två ersättarposter som inte är tillsatta. 
Kommunfullmäktige ska därför utse två ersättare till Lindströmska stiftelsen. 

I dagsläget finns inte någon aktuell person att nominera för uppdraget som 
ersättare i Lindströmska stiftelsen. Med hänsyn till detta föreslås ärendet 
bordläggas och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde först när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterar namnförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 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 

 Kommunfullmäktiges valberedning. 
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