
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 9 oktober 2019 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-08-08 KS 18/0260  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om namngivning av gator och 
vägar i kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 8 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om namngivning av gator och 

vägar i kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 8 februari 2017. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 













 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-18 KS 19/0486  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att anordna pulkabacke, 
hundrastplats och belyst promenadspår i Bro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 17 september 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna 

pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i Bro. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 17 september 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 17 september 2019 17:57 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Pulkabacke, hundrastplats och belyst 
promenadspår i ”nya bro” 

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) 

I den”nya delen av bro” finns många 
barn och familjer, det finns stora ytor 

och det byggs fortfarande en hel del. 
Jag skulle önska att en pulkabacke 
(och ev mer runt den, som en 

hundgård mm) kunde uppföras, dels 
av massorna som ändå grävs upp. Bra 
ställen skulle exempelvis kunna vara 

”ängen” mellan kockbacka och lilla 
skogen med gamla svinstian och 
ladan, på ginstvägens gamla lekplats 

eller vid den nya motorvägsavfarten. 
Där önskar jag att den påbörjade 
grusvägen leds ihop och blir belyst. 

Här finns ett toppen ställe att ha 
backe, promenadskor och lek eller 
gym. Bort mot tunneln under 

motorvägen (mot avrättningsplatsen) 
finns en Stig i skogen, men grusvägen 
möter inte upp?! Det är fruktansvärt 

att gena genom tistlarna för att nå 

 



den. Tänk att kunna göra ett litet
skidspår och kunna åka backe där!
Sprid ut platser där folk vill vara över
hela bro!

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

http://www.proofx.se/


 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-28 KS 19/0434  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att bekämpa vass i 
Lillsjön 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 28 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att bekämpa vass i 

Lillsjön. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 28 augusti 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 28 augusti 2019 09:08 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Mitt förslag är att kommunen eller 
frivilliga krafter behöver bekämpa vass 

i lillsjön. 

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) 

Jag har bott i kommunen i många år 
och gläds som många åt det nya fina 

Lillsjö-reservatet. Vi är många som 
vistas där dagligen för rekreation, 
promenader, löpning, bad, skidåkning, 

skridskoåkning etc. Det är med sorg 
som jag ser lillsjön växa igen av vass 
mer och mer för varje år som går. 

Badställen som för bara ett par år 
sedan gick att nå för ett dopp är nu 
omöjliga att ta sig ner till och det 

känns som om sjön så småningom 
kommer växa igen helt på grund av 
vasstillväxten. Mitt förslag är att 

antingen bekosta avancerad 
vassbekämpning, eller anordna en helg 
där frivilliga krafter bekämpar vass 

manuellt enligt gängse regler. 

 

  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-09 KS 19/0414  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om utformning av en framtida 
cirkulationsplats 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 8 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om utformning av en framtida 

cirkulationsplats. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 8 augusti 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 8 augusti 2019 16:46 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Förslaget 
(presentera kort 

ditt 
medborgarförslag 

här) 

Utformning av en framtida cirkulationsplats 

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. Då det ska byggas en del i kommunen kommer här ett förslag i fall det 
planeras för någon cirkulationsplats i området där det tidigare fanns en fabrik 
som bl a tillverkade vinylskivor. Den rondellen som visas i länken finns i lilla 

staden Lyss i Schweiz. Kanske är det något för oss i Bro i den blivande 
"Trädgårdsstaden"? Dels för skivfabriken som funnits här samt för att 
uppmärksamma och hylla att många människor under de senaste mer eller 

mindre 10 åren har fått upp ögonen igen för det fina med vinylskivor. Själv har 
jag lyssnat på vinylskivor sedan jag var en liten pojke, först var det 
föräldrarnas skivor men ända sedan tonåren har jag köpt vinylskivor själv då 

och då (även under de åren då det såg väldigt mörkt ut för detta format) och 
jag tänkte fortsätta med denna hobby livet ut. Reaktioner jag fick för mitt 
inlägg i facebookgruppen "Vi i Upplands-Bro" angående att bygga en liknande 

rondell var övervägande positiva, över 80 personer gav inom något dygn en 
"tummen upp" och detta gjorde att det nu blev ett officiellt medborgarförslag. 
Här är relevanta länkar för mer information: https://mitti.se/nyheter/bros-

stolthet-pressade-10-000-skivor-varje-
dag/?omrade=upplandsbro&view=app&fbclid=IwAR3fla6L332N1lTwu40-5fJMs-
Wa1GhQjny_gbi3tAyexwt0v4YKWpJYJlU http://www.svaki.se/SGI/? 

fbclid=IwAR1I7vMVJ6OF7zuGCrchyTPuiRh3F5RfCtEgkEjTUwf25fsbxtXdNwuY2JU 

 



https: //www.lyss.ch/de/aktuelles/meldungen/Einweihung - Kufa -
Kreisel.php?fbclid=IwAR1 T -
12e0OABHLHuFrueMOorLfPg0JUbAht4D3E3lZwy_ZkHEF0HyoODuiM
https: //www.di.se/nyheter/lp - trenden - vaxer - nu - oppnar - sveriges - enda -
vinylfabrik/ Ser fram emot utvecklingen av Bro och alla nya stadsdelar och
skulle bli mkt glad över ett positivt besked angående en rondell som skulle
säkert blir uppmärksammat långt över länsgränsen. 

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-02 KS 19/0410  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att anordna en gång-, 
cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 1 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna en gång-, 

cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 1 augusti 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 1 augusti 2019 20:25 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Cykel, gång och eventuellt ridväg ut 
mot Lennartsnäs. 

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) 

Mitt förslag är att bygga en cykel, 
gång och eventuellt ridväg ut mot 

Lennartsnäs. Jag och många andra här 
i kommunen gillar friluftslivet och tar 
gärna lite längre promenader eller 

cykelturer ut i mindre tätbebyggda 
områden. Något som jag vet att man 
brukar göra är att röra sig ut mot 

Lennartsnäshalvön. Det är en bra 
möjlighet då landet ligger så nära, 
vilket lockar många människor. Det 

som dock hindrar folk från att komma 
ut till de mysiga stigarna och lederna 
där, är den relativt smala men ändå 

trafikerade Lennartsnäsvägen som 
man måste ta sig förbi. Jag cyklar ofta 
dit ca. 2 till 3 gånger i veckan och 

ändå kan jag inte vänja mig vid bilarna 
och lastbilarna som susar förbi i hög 
fart. Jag kan inte slappna av och njuta 

av det vackra när hela tiden bilarna 

 



kommer och jag hoppas att de inte kör
för nära. En vän till mig ville knappt
följa med på en cyke ltur ut på halvön
för att vägen var för läskig och
riskabel. Jag kan heller inte minnas
någon gång jag har varit själv med att
röra mig utan motorfordon på vägen.
Jag tror att om man hade byggt en
cykel och gångväg som gick parallellt
med Lennartsnäsvägen, hade man
uppmuntrat fler människor till att röra
sig utan motordrivna medel vilket både
är bra för hälsan och miljön. T ex.
kanske man istället väljer att ta cykeln
eller rullskidorna ut för att ta en fika i
Öråkersladan eller komma till stallet.
Den lill a bit man har att röra sig på
just nu som gångare, cyklist och
ryttare mm. rör sig om ca. 3 dm i
kanten av vägen vilket känns väldigt
begränsat och riskabelt. Så jag tycker
att i en friluftskommun som denna ska
man ha möjlighet till en gång och
Cykelväg vi d sidan av den stort
trafikerade Lennartsnäsvägen.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-01 KS 19/0396  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om tillgänglighet till natur och 
sjö 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 17 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om tillgänglighet till natur och 

sjö. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 17 juli 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



Medborgarförslag.  

 

1  

Bakgrund: 

På Upplands-Bro kommuns hemsida skriver de om den fantastiska närheten till naturen som finns i 

kommunen. Det är inte sant på samma sätt som det var för 12 år sen då jag bodde här senast. Hur 

ska man kunna utnyttja den närheten som vanlig medborgare? Vatten går ju bara att nå på 

badplatserna!! Trollstupet är avstängt. Fiskartorpets vändplan som var en oas för många Brobor som 

inte hade möjlighet att ta sig från kommunen på sommaren är privat och avstängd.  Lejondal är 

avspärrat till förmån för hästarna hela sommaren. Du får inte gå in i hagarna om du har hund med 

dig, står det på skyltarna. Och man är tvungen att gå in i hagen för att kunna följa motionsspåret. Det 

är inget nytt problem men nu när snart varje öppen yta är inhägnad till förmån för hästarna kan de 

vara i de nybyggda småhagarna som finns överallt. 

När inte hästarna är där så är ändå stora delar inhägnade och känslan av att gå i naturen är bytt mot 

en känsla av att vallas fram i nån fålla mellan stolpar och staket. Senast idag, 190717, byggdes det 

ännu en hage invid det som var torpet vid tingsviken.  

Förslag: Minska den största hagen som når ner till sjön så det bara finns ett fåtal ställen där hästarna 

kan gå ner till sjön. Eller ta bort den helt, då det finns så många småhagar idag.Då kan även allergiger, 

de med hästskräck och hundägare utnyttja spåret och området runt det på ett bra sätt. 

2 

Bakgrund: 

Jag har bott utanför kommunen i drygt 12 år. När jag lämnade kommunen fanns det möjlighet att 

sjösätta sin fiskebåt på ett flertal ställen inom Bro.  

Då var rampen vid Smidös allmänning öppen - Idag är det en låst bom där. Vid fiskartorp fanns det en 

naturramp där sportfiskeklubben hade sina båtar. Den har schaktats igen vid bygget av bryggan. 

Sportfiskeklubben har f.ö inga båtplatser kvar. Den tredje platsen var på Mälarland. Där är det 

igenväxt.  

Sportfisket är stort idag och det är vanligt att ha sin båt på trailer. Det är miljövänligare då man inte 

behöver ha båten i sjön med smutsig motor och giftiga bottenfärger. 

  

Förslag. Bygg en ramp någonstans där kommunen har mark som går ner till mälaren.  

Fråga: Har kommunen övergett tanken på att medborgarna ska kunna ha en aktiv fritid i naturen? 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-01 KS 19/0395  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om utegym vid Lidl, Norrboda 
bostadsområde 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym vid Lidl 

i Norrboda bostadsområde.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 16 juli 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands - bro.se
Skickat: den 16 juli 2019 11:07
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Norrboda bostadsområde...mitt emot
Lidl, där det enligt utsago planerades
för en bensinma ck ... Mitt förslag är att
iordningsstäkka ett utwgym....kanske
även en lekplats i anslutning. Plats att
sitta, umgås....

Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig

beskrivning av ditt
medborgarförslag.

Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska

ge nomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Aktivitetsnivå skulle öka om
tillgängligheten till ett utwgym fanns.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun gener erat av verktyget ProofX
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om fartkameror på 
Granhammarsvägen genom Brunna 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 15 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fartkameror på 

Granhammarsvägen genom Brunna. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 15 juli 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 15 juli 2019 18:50 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Fartkameror på Granhammarsvägen 
genom Brunna. 

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) 

Hastigheten på Granhammarsvägen 
mellan Brunnarondellen och 

Granhammarsrondellen upplevs som 
mycket hög, i stort sett känns det som 
om SL-bussarna är de enda som håller 

lagstadgad hastighet och den breda 
fina vägen mot regementet inbjuder 
naturligtvis till höga hastigheter av 

såväl yrkesförare som privatbilister. 
Förutom att den höga hastigheten är 
trafikfarlig för både människor och djur 

så medför den också en hög bullernivå 
för oss boende på Mosaikvägen längs 
med Granhammarsvägen. Därför 

föreslås fartkameror på 
Graqnhammarsvägen mellan 
Artistvägen och Granhammarsronellen 

som det enda effektiva sättet att ta 
ned hastigheten. 
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Kommunledningskontoret  
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Medborgarförslag om att anordna farthinder och 
digitala hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen 
i Brunna Park för ökad trygghet i trafiken 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 1 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna farthinder och 

digitala hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen i Brunna Park för att öka 

tryggheten i trafiken och för boende. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 1 augusti 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 31 juli 2019 20:34 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

 Pettersbergsvägen i 
Brunna Park  trafiken inte 

håller hastigheten (30 km/tim) och 
upplever att detta känns otryggt. Det 
finns lekplatser i nära anknytning till 

Pettersbergsvägen, vilket innebär att 
det är många barn som rör sig i 
området. Förslag är att skapa fler 

övergångsställen, farthinder, fler 
skyltar som talar om hastigheten på 
sträckan, få upp skyltar om lekande 

barn, få upp digitala skyltar som talar 
om att den som kör fordonet kör för 
fort om denne kör över 30 km/tim. 

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) 

 Pettersbergsvägen i 
Brunna Park  att trafiken inte 
håller hastigheten (30 km/tim) och 

upplever att detta känns otryggt. Det 
finns lekplatser i nära anknytning till 
Pettersbergsvägen, vilket innebär att 

det är många barn som rör sig i 
området. Förslag är att skapa fler 
övergångsställen, farthinder, fler 

skyltar som talar om hastigheten på 

 



sträckan, få upp skyltar om lekande
barn, f å upp digitala skyltar som talar
om att den som kör fordonet kör för
fort om denne kör över 30 km/tim.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyg et ProofX



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-08 KS 19/0157  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att anlägga en crossbana 
i kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en crossbana i 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 5 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands - bro.se
Skickat: den 5 mars 2019 13:20
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

För slaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Det skulle vara bra om en crossbana
byggs i en skog, fast att man bara får
köra vissa tider på dygnet

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Thåström 

Arkivarie/Nämndsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

Johanna.Skoglund@upplands-bro.se 

2019-09-05 KS 19/0386  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av avfallstaxan  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från 

Samhällsbyggnadskontoret.  

Sammanfattning 

Revideringen gäller bland annat nya avgifter för hämtningar av hushållsavfall 

från Mälaröarna och ett nytt abonnemang för 5 extrahämtningar av matavfall 

under sommarsäsongen. Mindre justeringar i taxans struktur och i en del 

avgifter har gjorts. 

Nuvarande avfallstaxa gäller från 2014. Efter nära 5 år utan förändringar 

behöver avfallstaxan delvis revideras. En ny renhållningsordning som gäller 

från 1 januari 2019 har antagits, införande av matavfallsinsamling i hela 

kommunen har införts samt en del nya upphandlingar som påverkar avfallstaxa 

har genomförts vilket gör att en anpassning av dessa nya omständigheter 

behövs. Avgift för hämtningar av hushållsavfall från Mälaröarna med båt ska 

ändras för att täcka kostnader av ny upphandlad tjänst. Vid upphörande av 

veckohämtningar av matavfall under sommarsäsongen, ska det finnas 

möjlighet att vid behov beställa extrahämtningar av matavfall mot avgift. 

Avfallstaxan är i behov av några mindre ändringar av struktur samt 

textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa för att förbättra läsbarhet och 

tydlighet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

 Förslag till reviderad avfallstaxa 

 Avfallstaxa antagen den 18 december 2013 

Ärendet 

Nu gällande avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 

2013, före införande av matavfallsinsamling. Taxan var utformad med hänsyn 

till att matavfallsinsamlingen skulle komma att införas områdesvis under en 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-09-01 KS 19/0386 

 
 

övergångsperiod. Avfallstaxan består därför av två delar - en del för områden 

utan matavfallsinsamling och en del för områden med matavfallsinsamling. 

Numera finns det möjlighet för sortering av matavfall överallt i kommunen, 

därför behöver utformningen av taxan revideras och anpassas till dagens 

förutsättningar. 

En ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

började gälla från 1 januari 2019, vilket kräver en del ändringar av regler vid 

hantering av hushållsavfall. Nya upphandlingar har genomförts under de 

senaste åren som resulterat i nya priser för tjänster. Allt detta innebär ett behov 

av ändringar i avfallstaxan. 

De förändringar som föreslås införas i avfallstaxan är följande: 

 Den första delen av avfallstaxan som beskriver områden utan 

matavfallsinsamling tas bort. 

 I grundavgiften (p. 2.1) införs en reducerad avgift för fritidsboende med 

gemensam fakturering i likhet med en befintlig reducerad avgift för 

villahushåll med gemensam fakturering.  

 Abonnemangsavgifter för tömning av olika behållare sammanställs i 

tabeller (p. 2.2.1 och p. 2.2.2) med hänsyn till typ av behållare och inte 

till boendetyp eller verksamheter. Det resulterar i färre tabeller och 

även förbättrar läsbarheten. 

 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall från öarna (p. 2.2.3) med 

båt förändras efter en ny upphandling av tjänsten vad gäller antal 

hämtningar per år och nya avgifter. Det ska finnas möjlighet för öborna 

att vid behov beställa extrahämtningar av hushållsavfall mot avgift. 

 En ny tjänst för hämtning av grovavfall från öarna med kranpråm införs 

(p.3.1.3) med timpris för båttransporter och för transporter utanför 

kommungränsen. 

 Abonnemang med 5 extrahämtningar av matavfall under 10 veckor i 

sommarsäsongen införs i tabellen för extrahämtningar (p. 2.3.2). 

 Abonnemangsavgift för schemalagda 52 hämtningar av grovavfall i 660 

liters kärl ändras från 7 575 kr/år till 8 000 kr/år för att det ska stämma 

med pris för 26 hämtningar per år för samma kärl som är 4 000 kr/år. 

 Tjänst för tömning av krantömmande behållare 3 respektive 5 

kubikmeter 104 gånger om året stryks då denna tjänst inte nyttjas idag 

och skulle kunna bli en kostnadsdrivande tjänst om den kvarstår. 

 En del av mindre textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa har gjorts 

för förbättring av läsbarhet och mer tydlighet.  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-09-01 KS 19/0386 

 
 

Barnperspektiv 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun 

berörs av avfallstaxan. Den är miljöstyrande och premierar ett resurssnålt 

beteende. Barn och ungdomars bästa har beaktats indirekt genom att taxan styr 

mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Förslag till reviderad avfallstaxa 

2. Avfallstaxa antagen i Kommunfullmäktige den 18 december 2013 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden  



 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 98 Revidering av avfallstaxan  
 Dnr KS 19/0386 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från 

Samhällsbyggnadskontoret.  

Sammanfattning 

Revideringen gäller bland annat nya avgifter för hämtningar av hushållsavfall 

från Mälaröarna och ett nytt abonnemang för 5 extrahämtningar av matavfall 

under sommarsäsongen. Mindre justeringar i taxans struktur och i en del 

avgifter har gjorts. 

Nuvarande avfallstaxa gäller från 2014. Efter nära 5 år utan förändringar 

behöver avfallstaxan delvis revideras. En ny renhållningsordning som gäller 

från 1 januari 2019 har antagits, införande av matavfallsinsamling i hela 

kommunen har införts samt en del nya upphandlingar som påverkar avfallstaxa 

har genomförts vilket gör att en anpassning av dessa nya omständigheter 

behövs. Avgift för hämtningar av hushållsavfall från Mälaröarna med båt ska 

ändras för att täcka kostnader av ny upphandlad tjänst. Vid upphörande av 

veckohämtningar av matavfall under sommarsäsongen, ska det finnas 

möjlighet att vid behov beställa extrahämtningar av matavfall mot avgift. 

Avfallstaxan är i behov av några mindre ändringar av struktur samt 

textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa för att förbättra läsbarhet och 

tydlighet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

 Förslag till reviderad avfallstaxa 

 Avfallstaxa antagen den 18 december 2013 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från 

Samhällsbyggnadskontoret.  

Beslutet skickas till: 



 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

 Tekniska nämnden  
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4–6 

Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

 

Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med 

avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall och förpackningar, mer återvinning 

och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på 

vägen mot det hållbara samhället. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 

hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. 

Kommunen ansvarar även för information och tillsyn över avfallshanteringen. Insamling och 

transport av hushållsavfall utförs endast av kommunens upphandlade entreprenörer. 

 

Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom 

fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 

hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.   

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 

abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 

enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid 

abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som 

betalas till av kommunen anlitad entreprenör. 

 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 

faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 

inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften 

sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år 

ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 

 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av 

slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till 

kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 

avfallshanteringen. Avgifterna är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och 

abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av 



4 

 

hushållsavfall samt tilläggstjänster och extrahämtningar. Taxan beslutas av 

kommunfullmäktige.  

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 37 § i 

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, betalar endast grundavgift för den period 

som uppehållet avser. 

 

Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 38 § i 

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, debiteras varken grundavgift eller 

abonnemangsavgift.  

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
Två eller flera närliggande fastighetsägare med rätt att använda gemensam avfallsbehållare 

betalar en grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt 

abonnemang.  

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna 

fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden som kan enligt miljöbalken ta ut en 

handläggningsavgift för tillsyn.  

1.7.4 Säsongsbunden verksamhet 
För säsongsbundna verksamheter kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 

bedrivs, enligt överenskommelse med avfallsansvarig nämnd. 

1.8 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan 
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för 
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift 
tas av kommunfullmäktige. 

2 Avgifter 

Samtliga avgifter i avfallstaxan är angivna inklusive mervärdesskatt.  

2.1 Grundavgift 

Grundavgift är en årlig fast avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, 
planering, utveckling, information, uppföljning och handledning av entreprenader. I 
grundavgiften för hushåll ingår även kostnader för kretsloppcentraler.  
 

För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i 
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift 
enligt särskild prislista. 

 

Grundavgift Kronor per år 

Villahushåll, permanentboende 1 615 

Villahushåll, permanentboende med gemensam fakturering 1 335 

Villahushåll, fritidsboende    780 
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Villahushåll, fritidsboende med gemensam fakturering    645 

Flerbostadshus, per hushåll/lägenhet 1 103 

Verksamheter     694 

2.2 Abonnemangsavgift  

Abonnemangsavgift är en årlig rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling, transport 
och behandling av hushållsavfall både från hushåll och verksamheter samt kostnader för 
avfallsbehållare. Avgiftsnivå avgörs av behållarstorlek, ägande av behållare, 
tömningsintervall, behandlingskostnader och utsortering av matavfall. Avfallstaxan har 
miljöstyrande effekt för att motivera avfallslämnare till utsortering av sitt matavfall. 

Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall 
i två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller 
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i 
annan avsedd behållare.  

Abonnemang med hämtning av sorterat restavfall en gång per månad förutser att hushållen 
sorterar ut matavfall eller komposterar det i en godkänd kompostbehållare. 

Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och 
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.   

2.2.1 Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall i kärl 

Hämtning av hushållsavfall från villahushåll och fritidsboende sker varannan vecka året 
runt. Hämtningsperiod för fritidsboende är från mitten av april till mitten av oktober. 

Hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus sker enligt tecknat abonnemang.  

I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140 
liters kärl om avfallet hämtas tillsammans med restavfall i tvåfacksbil.   

Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift 
för osorterat restavfall. Avfallsansvarig nämnd kan efter bedömning medge att avgift för 
sorterat restavfall ska tillämpas för verksamheten. 

För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen, 
till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etcetera, sker hämtning av matavfall i 
140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl.  

Antalet matavfallskärl beställs efter behov. 
 

Behållare Antal tömningar, 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

140 l kärl    6*   175  Tillämpas ej 

 13    375      750* 

 26   750  1 500  

 52                1 500  3 000  

190 l kärl    6*   235 Tillämpas ej 

 13   510   1 020* 

 26                1 020  2 040  

 52                 2 040  4 080  
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240 l kärl    6*  330 Tillämpas ej 

 13   660   1 320* 

 26                1 320  2 640  

 52  2 640  5 280  

             104  5 280               10 560  

370 l kärl 13  1 090  Tillämpas ej 

 26 1 980  3 960  

 52  3 960  7 920  

             104 7 920               15 840  

660 l kärl 26 3 540  7 080  

 52 7 080               14 160  

 104              14 160               28 320  

 156              21 240               42 480  

   *- gäller endast fritidsboende 

 

2.2.2 Abonnemang för hämtning av restavfall i container, krantömmande 
behållare och komprimator samt matavfall i kärl eller krantömmande 
behållare 

I abonnemangsavgifter för sorterat restavfall i container ingår kostnader för hämtning och 

behandling av restavfall, hyra av container samt hämtning av matavfall i 140 liters kärl varje 

vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.  

I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i krantömmande behållare ingår kostnader 
för hämtning av restavfall samt hämtning av matavfall om det också sorteras i 
krantömmande behållare. Matavfallet i krantömmande behållare hämtas varannan vecka. 
Vid behov kan matavfallet hämtas varje vecka mot avgift.   

Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters 
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per kärl och år. Antalet matavfallskärl justeras 
efter behov.  

En viktbaserad behandlingsavgift på 982 kr per ton restavfall tillkommer. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

Container 3 m3 26 18 770  37 540  

 52 37 540  75 080  

Container 6 m3 26 32 175  64 350  

 52 64 350             128 700  

Container 8 m3 26            42 900  85 800  

 52            85 800             171 600  

Krantömmande 13 4 875  Tillämpas ej 

behållare 3 m3 17 6 375  12 750  
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 26 9 750  19 500  

 52             19 500  39 000  

Krantömmande  13  5 281  Tillämpas ej 

behållare 5 m3 17  6 905  13 810  

 26             10 565  21 130  

 52 21 130  42 250  

Komprimator 26 41 600  83 200  

14 m3 52 83 200              166 400  

 

2.2.3 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall i säckar med båt på öarna 
Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar  

För hämtning av hushållsavfall på öarna upphandlas en särskild entreprenad med 
båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker 
vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt 
överenskommelse. 

Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift enligt 
tabell nedan. Avgiften beräknas efter utfört arbete och faktureras separat i slut av året.    

Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

 

Behållare  Hämtningsavgift, 
kronor per år och 
fastighet 

Hämtningsavgift, 
kronor per säck (för 
klubbholmar) 

Extrahämtning, kronor 
per tillfälle 

Säck 160 
liter 

1 750 125 16 750 

2.3 Avgifter för tilläggstjänster 

2.3.1 Gångvägstillägg  

Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats 
som möjligt. I abonnemangsavgifter ingår 3 meters gångavstånd för behållare med manuell 
tömning såsom kärl och säck.  

Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 10-tal meter enligt nedan. Gångavstånd över 
30 meter kan endast beställas efter särskild ansökan till avfallsansvarig nämnd.  

Gångavstånd från fordonets angöringsplats  Avgift kronor per hämtning 

3,1–10,0 meter 10 

10,1–20,0 meter 15 

20,1–30,0 meter 25 

över 30 meter, per 10 meter 10 
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2.3.2 Extrahämtningar  

Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar, ej ordinarie rutt 
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning.  

Behållare Avgift, kronor per 
enhet  

Extra säck med restavfall i samband med ordinarie tur 44 

Extra hämtning av restavfall och matavfall i kärl, ej ordinarie tur 470 

Extrahämtning i krantömmande behållare 750 

Extrahämtning i container, komprimator och sopsug                2 125 

Extrahämtning av matavfall under 10 veckor i 
sommarsäsongen (5 hämtningar) 

625 

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar) 45 

 

3 Avgifter för hämtning av olika avfallsfraktioner 

3.1 Grovavfall.  

3.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift kronor per år 

Kärl 660 liter 26 4 000  

52 8 000  

Container 6 m3 26 27 625  

52 55 250  

Container 8 m3 26 35 750  

52 71 500  

3.1.2 Beställda hämtningar  

Hämtningar av grovavfall kan beställas mot avgift enligt tabell nedan. Utställning och 

hämtning av container inom kommunen ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i 

avgiften och minst en månadshyra debiteras per tillfälle. 

Behållare  Beställd hämtning, kronor Hyra, kronor per månad 

Lösmängd, m3 250   

Kärl 660 liter 225  

Container 6 m3 1 625  290  

Container 8 m3 2 000  325  

Container 10 m3 2 500  375  
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3.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

 

Tjänst Avgift, kronor per timme 

Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar 
utanför kommungränsen 

1 200 

3.2 Elavfall 

Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats 

som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen. 

Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 

Beställda hämtningar Flerbostadshus  En- och tvåbostadshus, 
fritidsboende  

Elavfall, exkl. vitvaror 1 625 kr/tillfälle 313 kr/m3 

Vitvaror (kyl- och frysmöbler, 
spisar, tvättmaskiner etc.) 

          238 kr/st                238 kr/st 

3.3 Trädgårdsavfall 
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till 

trädgårdsarbete under perioden från maj till november.  

 

Behållare Antal hämtningar per 
säsong 

Abonnemang för trädgårdsavfall, 
kronor per år 

Kärl 370 liter  13 750 

3.4 Latrin 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av 

april till mitten av oktober.  

 Avgift, kronor per kärl 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl 288  

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 594  

Utställning av ett nytt latrinkärl 288  

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning) 250  

3.5 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 

kundtjänst.  

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m

3 
tillkommer. 
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Storlek av 
behållare 

Schemalagd 
tömning, kr  

Extratömning 
vardag, kr 

(inom 5 arbetsdagar) 

Jourtömning 
vardag, kr 

(inom 24 timmar) 

Jourtömning 
helg, kr 

(inom 24 timmar) 

< 3,0 m3 750 890 1 195 3 820 

3,1 - 6,0 m3 875          1 020 1 320 3 945 

> 6,1 m3       1 125          1 270 1 570 4 195 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter Avgift, kronor 

Reduktion vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma 
tömningstillfälle, per tömningstillfälle 

        – 125 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme          1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 

3.6 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 
kundtjänst. I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift per m

3 
tillkommer.   

Storlek av behållare Schemalagd tömning Extratömning vardag (inom 5 

arbetsdagar) 

≤ 2 m3 1 375 1 820 

> 2 m3 2 250 2 695 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kr 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme 1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 
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1 Allmänt 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 
 
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med 
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall, mer återvinning och minskade 
mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på vägen mot det 
hållbara samhället. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling 
och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer. 
 
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom 
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 
hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens föreskrifter om avfallshantering.   

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 
 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid 
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som 
betalas till av kommunen anlitad entreprenör. 
 
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 
inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften 
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år 
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 
 
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av 
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till 
kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Avgifterna för hämtning av hushållsavfall är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och 
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av 
hushållsavfall. 
 



4 

1.6.1 Grundavgift 
Grundavgiften finansierar övergripande kostnader som kundtjänst, fakturering, information 
och planering. I grundavgiften för hushåll finansieras även kostnader för kretsloppcentraler 
och hantering av farligt avfall.  
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i 
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift 
enligt särskild prislista. 

1.6.2 Abonnemangsavgift 
Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för insamling, transport, eventuell eftersortering 
och behandling av avfall från hushåll och verksamheter. 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt § 73 i 
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period som uppehållet 
avser. 
 
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt § 74 i 
föreskrifter om avfallshantering, debiteras varken grundavgift eller abonnemangsavgift.  

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en 
grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang. Vid 
matavfallshämtning delas båda behållarna.  

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna 
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. För handläggning av ärende kan 
tillkomma en handläggningsavgift enligt Taxa för Upplands-Bro kommun § 113 för tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna latrin, slam och filtermaterial till kommunen 
enligt § 69 i föreskrifter om avfallshantering, debiteras ingen avgift.  

1.7.4 Säsongbunden verksamhet 
För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, 
då verksamheten bedrivs, enligt överenskommelse med kommunstyrelsen. 

1.8 Indexreglering 
Kommunstyrelsen kan besluta om förändring av avgifterna i avfallstaxan baserat på 
indexreglering, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtning av slam 
och fett förändras baserat på index T92SÅE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och 
matavfall förändras baserat på index A 12:1 MD. För övriga avgifter förändras avgifterna 
baserat på KPI (konsumentprisindex). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan 
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för 
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift 
tas av Kommunstyrelsen. 
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2 Avgifter  

För en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende är samtliga avgifter inklusive nu gällande 
mervärdesskatt.  

För verksamheter och flerfamiljshus anges även avgifter exklusive mervärdesskatt inom 
parentes. 

Avgifterna är indelade i två kategorier. Områden med införd matavfallsinsamling (med 
matavfallsinsamling) respektive i områden där matavfallsinsamling inte påbörjats (utan 
matavfallsinsamling). 

2.1 Grundavgifter 

  

En- och tvåbostadshus, kr per hushåll och år           1 615 

En- och tvåbostadshus med gemensam fakturering till 
samfälligheter, bostadsrättsföreningar och motsvarande, kr per 
hushåll och år 

1 335 (1 068) 

Fritidsboende, kr per hushåll och år               780 

Flerbostadshus, kr per hushåll/lägenhet och år            1 103 (882) 

Verksamheter, kr per år    694 (555) 
 

2.2 Abonnemangsavgifter – restavfall i kärl och säck i områden utan 
matavfallsinsamling  

Abonnemangsavgifterna i punkt 2.2.1 tom 2.3.2 gäller tillsvidare i områden där 
matavfallsinsamling inte införts.  

2.2.1 En- och tvåfamiljshus  

För 13 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt 
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering. 

Abonnemang för hämtning 52 gånger per år kan inte nytecknas. 

Flera hushåll kan dela på ett abonnemang i enlighet med 71§ i Föreskrifter om 
avfallshantering 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år  

Kärl 140 liter 13    375 

26   750 

52  1 500 

Kärl 190 liter 13    510 

26 1 020 

52  2 040 

Kärl 240 liter 13    660 

26 1 320 

52  2 640 
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Kärl 370 liter  26  1 980 

52  3 960 
 

2.2.2 Flerfamiljshus  

Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering 
och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet). 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år  

Kärl 190 liter 26                        1 020 (816) 

52  2 040 (1 632) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 

52  2 640 (2 112) 

104 5 280 (4 224) 

Kärl 370 liter 26  1 980 (1 584) 

52  3 960 (3 168) 

104 7 920 (6 336) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 

52 7 080 (5 664) 

104 14 160 (11 328) 

156 21 240 (16 992) 

 

2.2.3 Verksamheter  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Kärl 140 liter 26                           750 (600) 

52  1 500 (1 200) 

Kärl 190 liter 26                        1 020 (816) 

52  2 040 (1 632) 

104 4 200 (3 360) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 

 52  2 640 (2 112) 

 104 5 280 (4 224) 

Kärl 370 liter 26 1 980 (1 584) 

52  3 960 (3 168) 

104 7 920 (6 336) 
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156                      12 260 (9 808) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 

52 7 080 (5 664) 

104 14 160 (11 328) 

156 21 240 (16 992) 

 

2.2.4 Fritidshus  

Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.  

För 6 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt 
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering. 

 

 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Kärl 140 liter 6    175 

13   375 

Kärl 190 liter 6    235 

13    510 

Kärl 240 liter 6   330 

13    660 

Kärl 370 liter 13  1 090 
 

 

2.2.5 Abonnemangsavgifter för abonnenter på öarna (Gräsholmen och Alholmen) 
samt klubbholmar med säckhämtning 

I abonnemangsavgifterna för öarna ingår hämtning av hushållsavfall varje vecka från mitten 
av april till mitten av oktober. Från klubbholmar sker hämtningar varannan vecka. 
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

 

Behållare  Abonnemangsavgift 
säckhämtning från öarna 

 

Hämtningsavgift kronor per 
säck (endast klubbholmar) 

Säck 160 liter 858 44 
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2.3 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, 
komprimator och sopsug i områden utan matavfallsinsamling 

Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam 
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter.  

 

2.3.1 Container   
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Container 3,5 m3 26 18 770 (15 016) 

 52 37 540 (30 032) 

Container 6 m3 26 32 175 (25 740) 

 52 64 350 (51 480) 

Container 8 m3 26 42 900 (34 320) 

 52 85 800 (68 640) 
 

2.3.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug  

 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift enligt tabell nedan samt viktbaserad 
behandlingsavgift på 982 kr per ton avfall. 

 
  

Behållare Antal hämtningar per år  Hämtningsavgift restavfall kronor 
per år 

Krantömmande  13 4 875 (3 900) 

behållare 3 m3 17 6 375 (5 100) 

 26 9 750 (7 800) 

 52 19 500 (15 600) 

 104 39 000 (31 200) 

Krantömmande  13 5 280 (4 224) 

behållare 5 m3 17 6 905 (5 524) 

 26 10 563 (8 450) 

 52 21 130 (16 904) 

 104 42 250 (33 800) 

Komprimator,  26 41 600 (33 280) 

sopsug 52 83 200 (66 560) 
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2.4 Abonnemangsavgifter – matavfall och restavfall i kärl och säck i områden 
med matavfallsinsamling  

 
Införandet av matavfallsinsamling kommer att ske områdesvis i kommunen. 
Abonnemangsavgifterna i punkt 2.4.1 tom 2.5.2 gäller samtliga abonnenter i ett område från 
och med det att matavfallsinsamling införts. 
 
Följande abonnemang för hämtning av hushållsavfall (soppåsen) finns att välja på: 
 
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall i 
två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller 
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i 
annan avsedd behållare.  
 
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och 
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.   
 

2.4.1 En- och tvåfamiljshus  

I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140 
liters kärl 31 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året.  
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år  

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

31 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 13    375 Tillämpas ej 

26   750 1 500 

Kärl 190 liter 13    510 Tillämpas ej 

26 1 020 2 040 

Kärl 240 liter 13    660 Tillämpas ej 

26 1 320 2 640 

Kärl 370 liter  13  1 090 Tillämpas ej 

26  1 980 3 960 
 

2.4.2 Flerbostadshus 

Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering 
och/eller insamlingsplats (t.ex. via samfällighet). 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 52 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 190 liter 26 1 020 (816) 2 040 (1 632) 
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52  2 040 (1 632) 4 080 (3 264) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 2 640 (2 112) 

52  2 640 (2 112) 5 280 (4 224) 

104 5 280 (4 224) 10 560 (8 448) 

Kärl 370 liter 26  1 980 (1 584) 3 960 (3 168) 

52  3 960 (3 168) 7 920 (6 336) 

104 7 920 (6 336) 15 840 (12 672) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 7 080 (5 664) 

52 7 080 (5 664) 14 160 (11 328) 

104         14 160 (11 328) 28 320 (22 656) 

156 21 240 (16 992) 42 480 (33 984) 

 

2.4.3 Verksamheter  
 
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka under vecka 26-36, övrig tid minst varannan vecka, eller i samband med 
hämtning av restavfall.  
 
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift 
för osorterat restavfall. Kommunstyrelsen kan efter bedömning medge att avgift för sorterat 
restavfall ska tillämpas för verksamheten.  
 
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen, 
tex restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etc, sker hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter 
behov. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 31 Ingår i abonnemanget  Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 13    375 (300) Tillämpas ej 

 26   750 (600) 1 500 (1 200) 

 52    1 500 (1 200) 3 000 (2 400) 

Kärl 190 liter 13 510 (408) Tillämpas ej 

 26 1 020 (816) 2 040 (1 632) 

 52     2 040 (1 632) 4 080 (3 264) 

Kärl 240 liter 13    660 (528) Tillämpas ej 

 26    1 320 (1 056) 2 640 (2 112) 

 52    2 640 (2 112) 5 280 (4 224) 
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 104    5 280 (4 224)          10 560 (8 448) 

Kärl 370 liter 13  1 090 (872) Tillämpas ej 

 26    1 980 (1 584) 3 960 (3 168) 

 52  3 960 (3 168) 7 920 (6 336) 

 104 7 920 (6 336) 15 840 (12 672) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 7 080 (5 664) 

 52 7 080 (5 664) 14 160 (11 328) 

 104 14 160 (11 328) 28 320 (28 320) 

 156 21 240 (16 992) 42 480 (33 984) 
 

 

2.4.4 Fritidshus  

Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.  

I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
minst 18 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av 
hämtningsperioden.  
 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 18 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 6    175 Tillämpas ej 

13    375 750 

Kärl 190 liter 6    235 Tillämpas ej 

13    510 1020 

Kärl 240 liter 6    330 Tillämpas ej 

13    660 1320 

 

2.5 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, 
komprimator och sopsug i områden med matavfallsinsamling 

Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam 
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter (undantag: 
verksamheter med stora mängder matavfall och som lyder under livsmedelslagen).  

2.5.1 Container  

I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.  

Hyra av container ingår i abonnemanget. 
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Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Container 3,5 m3 26 18 770 (15 016) 37 540 (30 032) 

 52 37 540 (30 032) 75 080 (60 064) 

Container 6 m3 26 32 175 (25 740) 64 350 (51 480) 

 52 64 350 (51 480) 128 700 (10 2960) 

Container 8 m3 26 42 900 (34 320) 85 800 (68 640) 

 52 85 800 (68 640) 171 600 (137 280) 
 

2.5.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug  

I abonnemangsavgiften ingår dels en hämtningsavgift och dels en behandlingsavgift. 

Hämtningsavgiften är enligt tabellen nedan. En viktbaserad behandlingsavgift på 982 (786) 
kr per ton restavfall tillkommer. 

I abonnemangsavgifterna ingår hämtning av matavfall endast om det finns krantömmande 
behållare för matavfall. Vid hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas dock matavfall 
26 gånger per år.  

Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters 
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras 
efter behov. 

 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Krantömmande 
behållare 3 m3 

13 4 875 (3900) Tillämpas ej 

 17 6 375 (5 100) 12 750 (10 200) 

 26 9 750 (7 800) 19 500 (15 600) 

 52 19 500 (15 600) 39 000 (31 200) 

 104 39 000 (31 200) 78 000 (62 400) 

Krantömmande 
behållare 5 m3 

13 5 281 (4 225) Tillämpas ej 

 17 6 905 (5 524) 13 810 (11 048) 

 26        10 565 (8 452) 21 130 (16 904) 

 52 21 130 (16 904) 42 250 (33 800) 

 104 42 250 (33 800) 84 520 (67 616) 

Komprimator,  26 41 600 (33 280) 83 200 (66 560) 

sopsug 52 83 200 (66 560) 166 400 (133 120) 
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2.6 Tilläggstjänster 

2.6.1 Gångvägstillägg  

Debiteras för behållare med manuell tömning såsom kärl och säck. 

 

Gångavstånd från angöringsplats (där sopbilen 
stannar) 

Avgift kronor per hämtning 

3,1–10,0 m                             10 (8) 

10,1–20,0 m 15 (12) 

20,1–30,0 m 25 (20) 

över 30 meter, per 10 meter 10 (8) 

 

2.6.2 Extrahämtningar 

Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar utom ordinarie 
rutt sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning. HB-säck hämtas vid nästa ordinarie 
hämtning. 

Behållare Avgift kronor per enhet  

Hämtning-betald-säck (HB-säck), restavfall  35 (28) 

Extra säck restavfall i samband med ordinarie tur  44 (35) 

Extra hämtning av kärl, restavfall och matavfall, utom ordinarie 
tur 

470 (376) 

Extrahämtning krantömmande behållare 750 (600) 

Extrahämtning container  2 125 (1 700) 

Extrahämtning komprimator och stationär sopsug, med 
lastväxlarcontainer 

2 125 (1 700) 

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar) 45 (36) 

 

2.7 Grovavfall 

2.7.1 Abonnemang med schemalagd hämtning i flerbostadshus 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift kronor per år 

Kärl 660 liter 26 4 000 (3 200) 

52 7 575 (6 060) 

Container 6 m3 26 27 625 (22 100) 

52 55 250 (44 200) 
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Container 8 m3 26 35 750 (35 750) 

52 71 500 (57 200) 
 

2.7.2 Extra- och beställda hämtningar 
 

Vid behov kan abonnenter med schemalagda hämtningar få extra hämtning mot beställning 
enligt tabell nedan. 

Vid behov kan beställd hämtning av grovavfall erhållas enligt tabell nedan. Utställning och 
hämtning av container ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i avgiften och minst en 
månadshyra debiteras per tillfälle. 

 

Behållare  Extra hämtningar, kr  Beställd hämtning, kr Hyra, kr/månad 

Lösmängd, m3  250 (200)  

Kärl 660 liter 225 (180)   

Container 6 m3 1 625 (1 300) 1 625 (1 300) 290 (232) 

Container 8 m3 2 000 (1 600) 2 000 (1 600) 325 (260) 

Container 10 m3 2 500 (2 000) 2 500 (2 000) 375 (300) 

 

2.8 Elavfall 

 
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats 
som ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar.  
 
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 
 

Beställd eller extrahämtning Flerbostadshus  En- och tvåbostadshus, 
fritidsboende  

Elavfall, exkl. vitvaror 1 625 (1 300) kr/tillfälle 313 kr/m3 

Vitvaror (kyl- och frysmöbler, 
spisar, tvättmaskiner etc.) 

     238 (190) kr/st 238 kr/st 

 
 

2.9 Trädgårdsavfall 
 
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 
trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till trädgårdsarbete 
under perioden från maj till november.  
 

Behållare Antal hämtningar 
per säsong 

Abonnemang för trädgårdsavfall 
kronor per år 

Kärl 370 liter  13 750 
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2.10 Latrin 

 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av 
april till mitten av oktober.  
 

 Avgift kronor per kärl 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl 288 (230) 

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 594 (475) 

Nytt latrinkärl 288 (230) 

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning) 250 (200) 

 

 

2.11 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs hos kommunens anlitade entreprenör.  

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.  

  

Storlek av 
behållare 

Schemalagd 
tömning, kr  

Extratömning 
vardag, kr 

(inom 5 arbetsdagar) 

Jourtömning 
vardag, kr 

(inom 24 timmar) 

Jourtömning 
helg, kr 

(inom 24 timmar) 

< 3,0 m3 750 890 1 195 3 820 

3,1 - 6,0 m3 875             1 020 1 320 3 945 

> 6,1 m3       1 125             1 270 1 570 4 195 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kronor 

Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma 
tömningstillfälle, per tömningstillfälle 

          – 125 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme           1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 
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2.12 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

 

Storlek av behållare Schemalagd tömning Extratömning vardag 

(inom 5 arbetsdagar) 

≤ 2 m3 1 375 (1 100) 1 820 (1 456) 

> 2 m3 2 250 (1 800) 2 695 (2 156) 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kr 

Bomkörning, per tillfälle 750 (600) 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 (120) 

Slamsugningsfordon, per timme      1 125 (900) 

Hjälparbetare, per timme 480 (480) 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-09-09 KS 19/0413  

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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Brandkåren Attunda - Ny upplåning som 
omsättning av förfallet lån avseende 
finansiering av brandstationer via 
Kommuninvest 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning 

för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har den 13 augusti fått en hemställan från Brandkåren 

Attunda angående ny upplåning som omsättning av förfallet lån avseende 

finansiering av brandstationer via Kommuninvest. 

Hemställan anger som bakgrund 

”Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att 

Brandkåren Attunda skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, 

totalt 250 mkr via Kommuninvest för finansiering av byggnation av nya 

brandstationer.  

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det första 

befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga lånet om 20 

mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i 

de 120 mkr som Brandkåren Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest 

(20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande skulden om 120 mkr.  

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner 

har vid årsskiftet 2017-2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-09-09 KS 19/0413 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019 

 Hemställan från Brandkåren Attunda den 13 augusti 2019 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har den 13 augusti fått en hemställan från Brandkåren 

Attunda angående ny upplåning som omsättning av förfallet lån avseende 

finansiering av brandstationer via Kommuninvest. 

Hemställan anger som bakgrund 

”Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att 

Brandkåren Attunda skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, 

totalt 250 mkr via Kommuninvest för finansiering av byggnation av nya 

brandstationer.  

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det första 

befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga lånet om 20 

mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i 

de 120 mkr som Brandkåren Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest 

(20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande skulden om 120 mkr.  

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner 

har vid årsskiftet 2017-2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 

Barnperspektiv 

Beslut om ny upplåning i Kommuninvest av Brandkåren Attunda får ingen 

direkta konsekvenser för barn och unga i Upplands-Bro kommun.  

 
  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-09-09 KS 19/0413 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Hemställan upplåning via Kommuninvest 2019, omsättning av befintligt 

lån 

Beslut sänds till 

 Brandkåren Attunda 



 PROTOKOLLSUTDRAG 43 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 112 Brandkåren Attunda - Ny upplåning 
som omsättning av förfallet lån 
avseende finansiering av 
brandstationer via Kommuninvest 

 Dnr KS 19/0413 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning 

för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har den 13 augusti fått en hemställan från Brandkåren 

Attunda angående ny upplåning som omsättning av förfallet lån avseende 

finansiering av brandstationer via Kommuninvest. 

Hemställan anger som bakgrund 

”Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att 

Brandkåren Attunda skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, 

totalt 250 mkr via Kommuninvest för finansiering av byggnation av nya 

brandstationer.  

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det första 

befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga lånet om 20 

mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i 

de 120 mkr som Brandkåren Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest 

(20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande skulden om 120 mkr.  

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner 

har vid årsskiftet 2017-2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019 

 Hemställan från Brandkåren Attunda den 13 augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning 

för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.  

Beslutet skickas till: 

 Brandkåren Attunda 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Till: 

Järfälla kommun 
Knivsta Kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 

Brandkåren Attunda, hemställan om ny upplåning som 
omsättning av förfallet lån avseende finansiering av 
brandstationer via Kommuninvest 

Förslag till beslut 

Att Brandkåren Attundas medlemskommuner beslutar om att Brandkåren Attunda ges möjlighet att 
på nytt låna upp 20 mkr som omsättning för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019. 

Bakgrund 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att Brandkåren Attunda 
skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, totalt 250 mkr via Kommuninvest för 
finansiering av byggnation av nya brandstationer. 

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett beslutat låneutrymme hos 
Kommuninvest om maximalt 250 mkr för byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har 
Brandkåren Attunda tagit upp lån om 120 mkr med en årliga amortering av 4 mkr. Summan om 120 
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. Dessa tre (3) lån är sedan 
tidigare redan hanterade och godkända i respektive medlemskommun. Den 6 september 2019 löper 
bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga 
lånet om 20 mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i de 120 mkr som Brandkåren 
Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest (20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande 
skulden om 120 mkr. 

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner har vid årsskiftet 2017-
2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

Sollentuna den 13 augusti 2019 

Brandkåren Attunda 

Leif Lorentzon 

Ekonomichef 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-08-27 KS 19/0413  

Kommunstyrelsen 
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Omsättning av befintliga lån i Kommuninvest av 
Brandkåren Attunda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas 

Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån 

hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga 

lån som förfaller till betalning. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har den 7 augusti 2019 fått en hemställan från 

Brandkåren Attunda att ta upp ett ärende gällande omsättning av befintliga lån 

hos Kommuninvest. 

Hemställan anger följande som bakgrund 

”Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Kommuninvest kräver dock ett nytt beslut i respektive 

medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning av 

befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper 

bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla 

processen föreslår Brandkåren Attunda att medlemskommunerna delegerar till 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren Attundas 

befintliga lån hos Kommuninvest.” 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

 Hemställan från Brandkåren Attunda som inkom den 7 augusti 2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-08-27 KS 19/0413 

 
 

 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har den 7 augusti 2019 fått en hemställan från 

Brandkåren Attunda att ta upp ett ärende gällande omsättning av befintliga lån 

hos Kommuninvest. 

Hemställan anger följande som bakgrund 

”Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Kommuninvest kräver dock ett nytt beslut i respektive 

medlemskommuns Kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning av 

befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper 

bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla 

processen föreslår Brandkåren Attunda att medlemskommunerna delegerar till 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren Attundas 

befintliga lån hos Kommuninvest.” 

Barnperspektiv 

Beslut om omsättning av befintliga lån i Kommuninvest av Brandkåren 

Attunda får ingen direkta konsekvenser för barn och unga i Upplands-Bro 

kommun.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Brandkåren Attunda - omsättning befintliga lån i Kommuninvest 190807 

Beslut sänds till 

 Brandkåren Attunda 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 111 Omsättning av befintliga lån i 
Kommuninvest av Brandkåren Attunda 

 Dnr KS 19/0413 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas 

Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån 

hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga 

lån som förfaller till betalning. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har den 7 augusti 2019 fått en hemställan från 

Brandkåren Attunda att ta upp ett ärende gällande omsättning av befintliga lån 

hos Kommuninvest. 

Hemställan anger följande som bakgrund 

”Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Kommuninvest kräver dock ett nytt beslut i respektive 

medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning av 

befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper 

bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla 

processen föreslår Brandkåren Attunda att medlemskommunerna delegerar till 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren Attundas 

befintliga lån hos Kommuninvest.” 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

 Hemställan från Brandkåren Attunda som inkom den 7 augusti 2019 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas 

Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån 

hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga 

lån som förfaller till betalning. 

Beslutet skickas till: 

 Brandkåren Attunda 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omsättning lån Kommuninvest 

Till:  
Järfälla kommun 
Knivsta kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun  

Brandkåren Attunda hemställer här om att nedan ärende gällande 
omsättning av Brandkåren Attundas befintliga lån hos Kommuninvest 
behandlas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige vid 
nästkommande sammanträde 

Förlag till beslut 

I respektive kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas Förbundsdirektion att 
tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de befintliga lån som förfaller till betalning. 
  

Bakgrund 

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett beslutat låneutrymme hos 
Kommuninvest om maximalt 250 mkr för byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har 
Brandkåren Attunda tagit upp lån om 120 mkr med en årliga amortering av 4 mkr. Summan om 120 
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. Dessa tre (3) lån är sedan 
tidigare redan hanterade och godkända i respektive medlemskommun. Kommuninvest kräver dock 
ett nytt beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning 
av befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det 
första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla processen föreslår Brandkåren Attunda att 
medlemskommunerna delegerar till Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren 
Attundas befintliga lån hos Kommuninvest. 

Brandkåren Attunda 

Sollentuna 2019-08-07 

Med vänlig hälsning 

Leif Lorentzon 
Ekonomichef 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Thåström 

Arkivarie/Nämndsekreterare 

Kanslistaben 

   

Johanna.Skoglund@upplands-bro.se 

2019-08-07 KS 19/0388  

Kommunstyrelsen 
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Återtagande av beslut gällande Kultur- och 
Fritidsnämndens roll som remissinstans i 
namnärenden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara 

remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

För att verkställa Kommunfullmäktiges beslut antog Tekniska nämnden den 19 

december 2016 riktlinjer för en namnberedningsgrupp där det framgår att 

Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i alla namnärenden. 

Efter att ha arbetat enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden begär därför att Kommunfullmäktige återtar sitt 

beslut så att Kultur- och fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 

2019, § 56. 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 19 

december 2016. 

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, § 90 Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016. 

Ärendet 

I de gällande riktlinjerna för namnberedningsgruppen, antagna av Tekniska 

nämnden den 19 december 2016, är det ett krav att Kultur- och fritidsnämnden 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-08-07 KS 19/0388 

 
 

är en obligatorisk remissinstans i alla namnärenden. Det grundar sig i ett beslut 

taget av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 där det beslutas att ”vid 

namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans”. 

Beredning av namnärenden tar olika lång tid beroende på ärendets komplexitet. 

Remiss skickas alltid till en nämnd om dess verksamhet är berörd, till exempel 

om det rör en skola eller förskola skickas det på remiss till 

Utbildningsnämnden. I namnberedningsgruppen ingår en tjänsteperson från 

Kultur- och fritidskontoret som särskilt bevakar och bidrar med den 

kulturhistoriska förankringen. 

När ett ärende skickas på remiss till en annan nämnd innebär det att det tar 

ytterligare minst 1–2 månader beroende på när nämnderna har sina möten 

innan ärendet kan tas upp för beslut av Tekniska nämnden. I vissa fall har det 

dröjt 4–6 månader från att remiss har skickats ut till att remissvar har inkommit 

och ärendet har kunnat tas upp för beslut. 

Namnberedningsgruppen bevakar nya projekt och exploateringar så att ärenden 

kan initieras så tidigt som möjligt. Trots det uppstår situationer när adresser 

inte kan sättas i tillräckligt god tid för att underlätta byggandet i nya områden, 

på grund av den långa ärendeprocessen. Den långa handläggningstiden 

försvårar dessutom för privatpersoner som bygger i nya områden. Detta 

eftersom namnberedningsgruppen inte har möjlighet att bevaka på samma sätt 

som större projekt. Ofta hör en fastighetsägare av sig i slutfasen av en 

nybyggnation och kommer på att de behöver en adress när de ska flytta in. Är 

det då inte möjligt att adressätta utifrån befintliga väg- eller gårdsnamn kan ett 

nytt väg- eller gårdsnamn behöva beslutas och fastighetsägaren får vänta i flera 

månader innan en adress kan tilldelas det nybyggda bostadshuset. 

Den 17 juni 2019 fattade Tekniska nämnden beslut om att de begär att 

Kommunfullmäktige återtar punkt två av sitt beslut § 90 den 19 oktober 2016. 

Detta skulle innebära att Kultur- och fritidsnämndens roll som remissinstans i 

namnberedningsärenden återtas, för att effektivisera processen. 

Barnperspektiv 

En snabbare ärendeprocess av namnärenden påverkar barns trygghet och 

säkerhet positivt. För att ta del av den service som samhället har att erbjuda, 

som till exempel förskola, behöver barn vara skrivna på en adress. Förseningar 

i ärendeprocessen kan därför påverka barn negativt. 

För barns säkerhet är det även viktigt att det finns gällande adresser och namn 

vilket underlättar för blåljus vid olyckor eller andra händelser som kräver 

blåljusutryckning. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-08-07 KS 19/0388 

 
 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 

2019, § 56. 

2. Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

3. Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 19 

december 2016. 

4. Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, § 90 KF den 19 oktober 2016. 

Beslut sänds till 

 Namnberedningsgruppen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tekniska nämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 99 Återtagande av beslut gällande Kultur- 
och fritidsnämndens roll som 
remissinstans i namnärenden. 

 Dnr KS 19/0388 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara 

remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2). 

Reservation 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk 

(S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig enligt följande text  

”Miljöpartiet yrkar på att Kultur- och Fritidsnämnden fortsatt ska vara 

remissinstans vid namnsättning för att säkerställa kompetens och 

kulturhistorisk förankring. Se över sammanträdestider för att undvika 

fördröjning av ärenden.” 

Erik Karlsson (V) reserverar sig och ansluter till Sara Ridderstedts (MP) 

reservationstext. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

För att verkställa Kommunfullmäktiges beslut antog Tekniska nämnden den 19 

december 2016 riktlinjer för en namnberedningsgrupp där det framgår att 

Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i alla namnärenden. 

Efter att ha arbetat enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden begär därför att Kommunfullmäktige återtar sitt 

beslut så att Kultur- och fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 

2019, § 56. 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 19 

december 2016. 

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, § 90 Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara 

remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2). 

Yrkanden 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till beslutet. 

Erik Karlsson (V) yrkar avslag till beslutet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag till kommundirektören 

att återkomma med förslag till en effektiv ärendeprocess av namnärenden där 

Kultur- och fritidsnämnden ska vara en remissinstans. 

Beslutsgång 

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

Han frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Camilla Janson 

(S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk (S) reserverar sig. 

Han ställer därefter liggande förslag mot avslag och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Namnberedningsgruppen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tekniska nämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-17 

 

 

§ 56 Begäran om ändring av beslut om 
remissinstans vid namnärenden (KF 19 
oktober 2016 §90 pkt 2) 

 Dnr TN 19/0202 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

Tekniska nämnden antog den 19 december 2016 riktlinjer för en namn-

beredningsgrupp som bevakar behovet av och tar fram förslag till namn. I 

riktlinjerna tas det upp att Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i 

alla namnärenden enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Efter att ha arbetet enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden vill därför ändra riktlinjerna så att Kultur- och 

fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. Då beslutet om att Kultur-

och fritidsnämnden ska vara remissinstans är fattat av Kommunfullmäktige 

begär Tekniska nämnden att Kommunfullmäktige omprövar sitt beslut och tar 

bort kravet på att Kultur- och fritidsnämnden ska vara en obligatorisk 

remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, §67 TN den 19 december 2016.  

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, §90 KF den 19 oktober 2016. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-17 

 

 

Yrkande  

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Delde 

Enhetschef 

Mät- och GIS-enheten 

   

Lina.Delde@upplands-bro.se 

2019-05-28 TN 19/0202  

Tekniska nämnden 
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Begäran om ändring av beslut om 
remissinstans vid namnärenden (KF 19 oktober 
2016 §90 pkt 2) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

Tekniska nämnden antog den 19 december 2016 riktlinjer för en namn-

beredningsgrupp som bevakar behovet av och tar fram förslag till namn. I 

riktlinjerna tas det upp att Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i 

alla namnärenden enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Efter att ha arbetet enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden vill därför ändra riktlinjerna så att Kultur- och 

fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. Då beslutet om att Kultur-

och fritidsnämnden ska vara remissinstans är fattat av Kommunfullmäktige 

begär Tekniska nämnden att Kommunfullmäktige omprövar sitt beslut och tar 

bort kravet på att Kultur- och fritidsnämnden ska vara en obligatorisk 

remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, §67 TN den 19 december 2016.  

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, §90 KF den 19 oktober 2016. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-05-28 TN 19/0202 

 
 

 

Ärendet 

I de gällande riktlinjerna för namnberedningsgruppen, antagna av Tekniska 

nämnden (TN) den 19 december 2016, står det att Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN) är en obligatorisk remissinstans. Det grundar sig i ett beslut taget av 

Kommun-fullmäktige den 19 oktober 2016 där det beslutas att ”vid 

namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans”. 

Beredning av namnärenden tar olika lång tid beroende på ärendets komplexitet. 

Namnberedningsgruppen arbetar så effektivt som möjligt för att beredningen 

inte ska ta längre tid än den behöver. Under beredningen tar namnberednings-

gruppen kontakt med berörda parter (t ex fastighetsägare, verksamheter som 

berörs, andra intressenter så som hembygdsföreningar och eventuellt andra 

ortnamnsmyndigheter/språkinstitut). Vid behov skickas ärendet på remiss. 

Remiss skickas alltid till en nämnd om dess verksamhet är berörd, t ex om det 

rör en skola eller förskola skickas det på remiss till Utbildningsnämnden. I 

namnberedningsgruppen ingår en tjänsteperson från Kultur- och fritidskontoret 

som särskilt bevakar och bidrar med den kulturhistoriska förankringen. 

När ett ärende skickas på remiss till en annan nämnd innebär det att det tar 

ytterligare minst 1-2 månader beroende på när nämnderna har sina möten innan 

ärendet kan tas upp för beslut av Tekniska nämnden. I extrema fall har det dröjt 

4-6 månader från att remiss har skickats ut till att remissvar har inkommit och 

ärendet har kunnat tas upp för beslut.  

Namnberedningsgruppen bevakar hela tiden nya projekt och exploateringar så 

att ärenden kan initieras så tidigt som möjligt, men trots det uppstår situationer 

då adresser inte kan sättas i tillräckligt god tid för att underlätta byggandet i 

nya områden, på grund av den långa ärendeprocessen. Särskilt påtalande blir 

problemet med den långa tiden för enskilda fastighetsägare som bygger nytt på 

enskilda tomter. Det är fall som namnberedningsgruppen inte kan bevaka på 

samma sätt som större projekt. Det är inte sällan som en fastighetsägare hör av 

sig i slutfasen av en nybyggnation och kommer på att de behöver en adress när 

de ska flytta in. Är det då inte möjligt att adressätta utifrån befintliga väg- eller 

gårdsnamn kan ett nytt väg- eller gårdsnamn behöva beslutas och 

fastighetsägaren kan behöva vänta flera månader innan en adress kan tilldelas 

det nybyggda bostadshuset.  

Barnperspektiv 

Tydliga och gällande adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att 

hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta 

påverkar även barns trygghet och säkerhet. En snabbare ärendeprocess av 

namnärenden påverkar barns trygghet och säkerhet positivt.  

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-05-28 TN 19/0202 

 
 

 

 

 

 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen  

 

 

Bilagor 

1. - 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sandra Henze 

Kvalitetsstrateg 

Tillväxtkontoret/TA 

+46 8-518 377 67 

Sandra.Henze@upplands-bro.se 

2016-12-02 TN 16/0470  

Tekniska nämnden 
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Riktlinjer för namnberedningsgruppen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner riktlinjer för namnberedningsgruppen. 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut vid 

namnsättning. En namnberedningsgrupp bereder alla namnärenden. För att 

bidra till god kvalitet i arbetet med namnberedning har riktlinjer arbetats fram. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 

Ärendet 

Den 19 oktober beslutade Kommunfullmäktige (Kf § 19) att flytta över 

ansvaret för namnsättning i kommunen från Kultur- och fritidsnämnden till 

Tekniska nämnden.  

I samband med att Tekniska nämnden lämnade förslag om beslut den 7 juni 

(Tn § 33) till Kommunfullmäktige lämnade nämnden även ett 

beredningsuppdrag till samhällsbyggnadschefen. Samhällsbyggnadschefen fick 

i uppdrag att ta fram riktlinjer för namnberedning om Kommunfullmäktige 

beslutade att överföra ansvaret för kommunens namnsättning. 

I och med Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober har förslag till riktlinjer 

arbetats fram. Riktlinjerna vägleder och ger stöd i hur namnberedningsgruppen 

bör och ska arbeta, bland annat genom att de beskriver vilka roller och ansvar 

som finns i arbetet och hur namnärenden bör och ska beredas. 

Namnberedningen föreslås vara sammansatt av minst fyra tjänstemän från 

olika kommunverksamheter (förslagsvis tekniska, kultur- och fritid, plan, kart- 

och mät) 

Genom riktlinjerna tydliggörs även Kommunfullmäktiges beslut om att Kultur- 

och fritidsnämnden ska vara remisstans i alla namnärenden där kommunen 

beslutar om namn (Kf § 19). 

Formella riktlinjer för namnberedningsgruppen syftar till att bidra till god 

kvalitet i arbetet genom att arbetssätt blir enhetliga och att rätt kompetens finns 

med i arbetet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2016-12-02 TN 16/0470 

 
 

 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget om riktlinjer för 

namnberedningsgruppen inte strider mot barnperspektivet utifrån 

barnkonventionen.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

  

Bilagor 

1. Riktlinjer för namnberedning 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidsnämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (64)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-10-19 

 

 

§ 90 Revidering av Kultur- och 
fritidsnämndens och Tekniska 
nämndens reglementen gällande 
namnsättning av strategiska platser och 
vägar 

 Dnr KS 16/0199 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning från 

Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar därför 

respektive nämnds reglemente. 

2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans. 

__________ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning 

från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar 

därför respektive nämnds reglemente. 

2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt 

Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden föreslår 

Kommunfullmäktige att ansvaret för kommunens namnsättning ska överföras 

från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden. Nämnderna ser att en 

ändring av nämndernas reglementen ger en mer sammanhållen process vid 

namnsättningar, eftersom Tekniska nämnden ansvarar för att: 

• sätta adressnummer och föra lägenhetsregister 

• hålla kommunens kartor och geodatainformation uppdaterad 

Ansvaren har ett nära samband med och betydelse för arbetet med namnfrågor. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (64)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-10-19 

 

 

Fortsättning § 90 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut den 7 juni 2016, KFN § 31 

• Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2016, TN § 33 

Yttranden 

Börje Wredén (L) och Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslistaben 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-08-20 KS 18/0109  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om stadsträdgårdsmästare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som 

upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen 

föreslås innefatta.   

Sammanfattning 

Kerstin Åkare, Vänsterpartiet i Upplands-Bro, yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 18 mars 2018 om att kommunen ska anställa en 

stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig 

skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen 

beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten 

finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt 

snöröjning och sandning. 

Samhällsbyggnadskontoret menar att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppehålls av funktioner inom Samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018 

 Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018 

Ärendet 

Motionen yttrar önskemål om att kommunen ska anställa en 

stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig 

skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen 

beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten 

finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt 

snöröjning och sandning. Vad gäller maskiner så är enligt motionen tanken att 

det inte ska köpas in en komplett uppsättning från början utan att det köps in 

allteftersom budget tillåter, under tiden hyrs dessa. I motionen står även att 

eftersom stadsträdgårdsmästaren ska vara ansvarig för snöröjningen så kan 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-08-20 KS 18/0109 

 
 

 

kommunen garantera att den genomförs enligt beslut dvs. efter ett 

jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik. 

Dessutom beskrivs även att detta möjliggör för medborgare som står långt från 

arbetsmarknaden att komma i arbete och få en egen försörjning.  

Samhällsbyggnadskontoret menar att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppehålls av funktioner inom kontorets verksamhet samt att det finns delar i 

förslaget som är en lång process att genomföra.  

1. Kontoret har idag en parkingenjör samt en drifttekniker som har 

ansvaret för skötselplaner samt ansvaret för genomförande och drift av 

detta. 

2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löpte ut den 31 maj 

2018. Upphandling av ny entreprenör är genomförd och avtalet är 

skrivet. Nya avtalet trädde i kraft den 1 juni 2018. 

3. För att ta över samtlig drift i egen regi krävs en hel del investeringar, 

inte bara i maskiner utan även ny anläggning för driftpersonal samt 

utrymmen för upplag och maskinpark. 

4. Samtliga av kommunens gång- och cykelvägar har prioritet 1 för 

vinterväghållning. Fördonstrafiknätet har generellt prioritet 2 förutom 

de större lederna samt vägar till och från målpunkter som skolor, 

centrum och kollektivtrafik. I det nya avtalet kommer detta även att 

kunna styras och följas upp på ett annat sätt än tidigare.  

5. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning, 

övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver stor personalstyrka och 

en bra arbetsledning. Att möjliggöra arbete för personer som ligger 

långt från arbetsmarknaden är ett bra förslag med det krävs även egen 

personal som har kompetensen och engagemanget. 

6. Att sökta samtlig drift i egen regi tror även Samhällsbyggnadskontoret 

skulle öka engagemanget i utförandet och skapa ett bra resultat för 

kommuninvånarna.  

Barnperspektiv 

Att arbeta för att skapa trevligare och tryggare ytor och skapa ett större 

engagemang i drift av kommunens vägar och grönytor påverkar hur barnen kan 

röra sig i samhället samt skapar möjligheter till lek och utomhusvistelse som 

även främjar hälsan.  
  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-08-20 KS 18/0109 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från tekniska nämndens beslut § 32 – Motion om 

stadsträdgårdsmästare. 

2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018 

3. Motion om stadsträdgårdsmästare inkommen 18 mars 2018. 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 105 Svar på motion om 
stadsträdgårdsmästare 

 Dnr KS 18/0109 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som 

upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen 

föreslås innefatta. 

Reservation 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare, Vänsterpartiet i Upplands-Bro, yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 18 mars 2018 om att kommunen ska anställa en 

stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig 

skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen 

beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten 

finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt 

snöröjning och sandning. 

Samhällsbyggnadskontoret menar att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppehålls av funktioner inom Samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018 

 Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som 

upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen 

föreslås innefatta.   
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

Yrkande 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutet skickas till: 

 Motionsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-06-18 

 

 

§ 32 Motion om stadsträdgårdsmästare 
 Dnr TN 18/0109 

Beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande, daterat 17 april 2018. 

_______________ 

Sammanfattning 

En motion om en stadsträdgårdsmästare har inkommit, TN 18/0109. 

Tekniska avdelningen uppfattning är att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det 

finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018 

 Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande, daterat 17 april 2018. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Motionsställaren 

 



Motion om stadsträdgårdsmästare 
 
Kommunens entreprenadavtal för markskötsel, snöröjning och 
sandning går ut under 2018. I stället för att upphandla nya avtal anser 
Vänsterpartiet att kommunen ska anställa en Stadsträdgårdsmästare. 
 
Vi vinner med detta: 

➔ En ekologiskt hållbar markskötselplan 
➔ En långsiktig och sammanhållen markskötselplan 
➔ Garanti för att snöröjningen i kommunen verkligen genomförs på ett jämställt 

sätt 
➔ Möjlighet att i samarbete med arbetsmarknadsenheten bereda ungdomar som 

misslyckats i skolan en yrkesutbildning och/eller meningsfull arbetsträning 
 
Stadsträdgårdsmästaren ska ha i uppdrag att lägga en långsiktig skötselplan och 
sedan ansvara för den planens genomförande och drift.  
En långsiktigt markskötselplan ger möjlighet att i huvudsak odla perenna växter i våra 
rabatter. Samtidigt ger det möjlighet att utforma varje grönområde på unika, vackra, 
ekologiska och användarvänliga sätt. 
Vi kan se exempel på vilka fantastiska miljöer som kan skapas i Enköping och 
Upplands Väsby som har haft stadsträdgårdsmästare i ett flertal år. 
 

 
 
 
Budget, ekonomi och bemanning 
Stadsträdgårdsmästaren ska använda de medel som redan satts av i kommunens 
budget för upphandling och drift av grönområden samt snöröjning och sandning.  



Eftersom arbetet är långsiktigt köps det inte en komplett uppsättning av maskiner och 
redskap för arbetena på en gång, utan dessa köps in allteftersom budgeterade medel 
så tillåter. Under tiden hyr man den maskinpark man behöver. 
Stadsträdgårdsmästaren anställer de arbetare som hen anser vara behövliga för 
arbetets utförande.  
 
Eftersom stadsträdgårdsmästaren även ska vara ansvarig för snöröjningen, kan vi på 
så sätt garantera att denna verkligen genomförs enligt kommunens beslut, dvs. efter 
ett jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik. 
 
Ytterligare ett mervärde som vi kan få från att sköta vår yttre miljö är arbetsträning 
och yrkesutbildning för medborgare som av olika skäl idag står långt från 
arbetsmarknaden. Både snöröjning, framförande av tyngre maskiner och fordon och 
trädgårdsskötsel ger möjlighet till praktisk utbildning och genom detta framtida 
möjligheter till arbete och egen försörjning. 
 
Tryggt och snyggt! Tryggare eftersom vi kan erbjuda våra ungdomar på glid 
meningsfulla jobb och utbildningar. Snyggare eftersom vi själva utformar vår miljö i 
kommunen. 
 
 
Kungsängen, 18 mars 2018 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet i Upplands-Bro 
 
 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Therese Eriksson 
Enhetschef gata/park/trafik 
Samhällsbyggnadskontoret/TN 
+46 8-581 694 64 
therese.eriksson@upplands-bro.se 

2018-04-17 TN 18/0109  

Tekniska nämnden 
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Motion om stadsträdgårdsmästare KS 18/0109 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande, daterat 17 april 2018. 

Sammanfattning 
En motion om en stadsträdgårdsmästare har inkommit, TN 18/0109.  
 

Tekniska avdelningen uppfattning är att stadsträdgårdsmästarens roll redan 
uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det 
finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018 

• Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018 

Ärendet 
Motionen yttrar önskemål om att kommunen ska anställa en 
Stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig 
skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen 
beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten 
finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt 
snöröjning och sandning. Vad gäller maskiner så är enligt motionen tanken att 
det inte ska köpas in en komplett uppsättning från början utan att det köps in 
allteftersom budget tillåter, under tiden hyrs dessa. I motionen står även att 
eftersom stadsträdgårdsmästaren ska vara ansvarig för snöröjningen så kan 
kommunen garantera att den genomförs enligt beslut dvs. efter ett 
jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik. 
Dessutom beskrivs även att detta möjliggör för medborgare som står långt från 
arbetsmarknaden att komma in i arbete och få en egen försörjning. 

Tekniska avdelningen menar dock att stadsträdgårdsmästarens roll redan 
uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det 
finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-17 TN 18/0109 

 
 

1. Kontoret har idag en parkingenjör samt en drifttekniker som har 
ansvaret för skötselplaner samt ansvaret för genomförande och drift av 
detta.  

2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löper ut den 31 maj 
2018. Upphandling av ny entreprenör är redan genomförd och avtalet är 
skrivet. Nya avtalet träder i kraft 1 juni 2018.  

3. För att ta över samtlig drift i egen regi krävs en hel del investeringar, 
inte bara i maskiner utan även ny anläggning för driftpersonal samt 
utrymmen för upplag och maskinpark. 

4. Samtliga av kommunens gång- och cykelvägar har prioritet 1 för 
vinterväghållning. Fordonstrafiknätet har generellt prioritet 2 förutom 
de större lederna samt vägar till och från viktiga målpunkter som 
skolor, centrum och kollektivtrafik. I det nya avtalet kommer detta även 
att kunna styras och följas upp på ett annat sätt än tidigare. 

5. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning, 
övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver en stor personalstyrka 
och en bra arbetsledning. Att möjliggöra arbete för personer som ligger 
långt från arbetsmarknaden är ett bra förslag men det krävs även egen 
personal som har kompetensen och engagemanget. 

6. Att sköta samtlig drift i egen regi tror även Samhällsbyggnadskontoret 
skulle öka engagemanget i utförandet och skapa ett bra resultat för 
kommuninvånarna.  

Barnperspektiv 
Att arbeta för att skapa trevligare och tryggare ytor och skapa ett större 
engagemang i drift av kommunens vägar och grönytor påverkar hur barnen kan 
röra sig i samhället samt skapar möjligheter till lek och utomhusvistelse som 
även främjar hälsan.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-17 TN 18/0109 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Teknisk chef 

 

Therese Eriksson  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

Bilagor 
1. Motion om Stadsträdgårdsmästare inkommen 18 mars 2018 

Beslut sänds till 
• Akt 
• Motionsställaren 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslistaben 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-08-23 KS 18/0107  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att återta Hagtorp i egen 
regi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16 

beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtorp i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut i maj 2019 

anser Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtorps vård – och omsorgsboende. Sedan den 15 maj 2019 

driver Attendo på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende. 

Upphandling har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet 

den 18 mars 2018 

Ärendet 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtorp i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi. 

Motionsställaren anser att under den större delen utav avtalstiden har Frösunda 

Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  

Frösunda Omsorg AB har drivit Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 

den 15 maj 2013. Avtalet går ut den 14 maj 2019. 

Socialkontoret genomför årligen en avtalsuppföljning utav verksamheten. De 

senaste genomförda uppföljningar visar på att Frösunda Omsorg AB uppfyller 

samtliga grundkrav för att bedriva verksamheten. Enligt avtalsuppföljningarna 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-08-23 KS 18/0107 

 
 

 

framgår att de boende får den vård och omsorg de har behov av. Personalens 

arbetssituation har förbättrats över tid då schemaläggningen har förändrats och 

anpassas efter brukarnas behov. De mervärden som ingår i Hagtorps vård- och 

omsorgsboende har förändrats till det bättre om än inte helt uppfyllda sedan 

föregående uppföljning under 2017.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Då upphandling av denna 

typ av verksamhet innebär ett omfattande arbete har upphandlingsprocessen 

startat i god tid och ett nytt avtal med Attendo trädde i kraft den 15 maj 2019. 

Upphandlingen har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut står inte i strid med barnets bästa. 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 

18 mars 2018 

2. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

3. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 april 2018 – 

Motion om att återta Hagtorp i egen regi 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Socialnämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 106 Svar på motion om att återta Hagtorp i 
egen regi 

 Dnr KS 18/0107 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16 

beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende. 

Reservation 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtorp i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut i maj 2019 

anser Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtorps vård – och omsorgsboende. Sedan den 15 maj 2019 

driver Attendo på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende. 

Upphandling har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet 

den 18 mars 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16 

beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende. 

Yrkande 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutet skickas till: 

 Motionsställaren 

 Socialnämnden 



Motion om att återta Hagtorp i Egen regi 
 
 
 
Med anledning av att avtalet mellan Upplands Bro Kommun och Frösunda Omsorg AB löper 
ut i maj 2019 anser Vänsterpartiet att det nu är hög tid att återta driften av Hagtorp i egen 
regi.  
Frösunda Omsorg AB började verka på Hagtorp maj 2013. Under större delen av avtalstiden 
har Frösunda Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  
 
Med de dåliga erfarenheter vi har av äldreomsorg i privat drift av i Upplands Bro anser 
Vänsterpartiet att det nu är hög tid för kommunen att återta Hagtorp i egen regi. Särskilt med 
tanke på att den egna verksamheten under samma tid blivit prisbelönt för sin höga kvalitet.  
 
Kungsängen den 18 mars 
 
Kerstin Åkare 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-04-03 SN 18/0055  

Socialnämnden 
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Remissyttrande - motion om att återta Hagtorp i 
egen regi 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om att återta Hagtorp i egen regi 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 

att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Bilaga - motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet den 18 mars 2018 

Ärendet 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi. 

Motionsställaren anser att under den större delen utav avtalstiden har Frösunda 

Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  

Frösunda Omsorg AB har drivit Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 

den 15 maj 2013. Avtalet går ut den 14 maj 2019. 

Socialkontoret genomför årligen en avtalsuppföljning utav verksamheten. De 

senaste genomförda uppföljningar visar på att Frösunda Omsorg AB uppfyller 

samtliga grundkrav för att bedriva verksamheten. Enligt avtalsuppföljningarna 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-03 SN 18/0055 

 
 

framgår att de boende får den vård och omsorg de har behov av. Personalens 

arbetssituation har förbättrats över tid då schemaläggningen har förändrats och 

anpassas efter brukarnas behov. De mervärden som ingår i Hagtorps vård- och 

omsorgsboende har förändrats till det bättre om än inte helt uppfyllda sedan 

föregående uppföljning under 2017.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 

att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Då upphandling 

av denna typ av verksamhet innebär ett omfattande arbete har 

upphandlingsprocessen startat i god tid så att ett nytt avtal har hunnit träda i 

kraft den 15 maj 2019. 

Socialkontorets synpunkt 

Socialnämnden har beslutat om förnyad upphandling av Hagtorp och boendet 

kommer inte att återgå till egen regi när avtalet löper ut den 14 maj 2019.  

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte står i strid med barnets bästa. 

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

 

Bilagor 

1. Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 

18 mars 2018 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Akt 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (21)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-26 

 

 

§ 43 Remissyttrande- motion om att återta 
Hagtorp i egen regi 
 Dnr SN 18/0055 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på motion om 

att återta Hagtorp i egen regi. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 

att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Bilaga - motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet den 18 mars 2018 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-09-02 KS 19/0011  

Kommunfullmäktige 
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Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den andra för år 2019. 

För närvarande finns 21 obesvarade motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 september 2019 

Ärendet 

Kommunallagen säger att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid 

ska detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till 

Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att 

avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt. 

Nedan följer en redovisning av 21 obesvarade motioner per den 2 september 

2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

Kommunstyrelsen Inkom Remitterad 

till/behandling 

KS 16/0313 

Motion om inrättande 

av namnberedning. 

Martin Normark (L) 

Börje Wredén (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

19 oktober 2016 Kommunstyrelsen har 

fattat beslut om att 

ärendet ska remitteras till 

Tekniska nämnden för 

yttrande. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0098 

Motion om att införa 

tvålärarsystem i 

Upplands-Bro 

kommun. 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Börje Wredén (L) 

22 mars 2017 Har varit uppe för beslut 

i Utbildningsnämnden 

men återremitterades till 

Utbildningskontoret den 

24 oktober 2017 för 

vidare utredning. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0128 

Motion om att införa 

kommunala 

ordningsvakter i 

Upplands-Bro. 

Börje Wredén (L) 

Martin Normark (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

Marianne Stigle (L) 

Anders Eklöf (L) 

21 april 2017 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0170 

Motion om projekt för 

att få barn och elever att 

röra sig mer. 

Fredrik Kjos (M) 

10 maj 2017 Ärendet har behandlats i 

Utbildningsnämnden som 

har lämnat sitt yttrande 

till Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

KS 17/0202 

Motion om 

integrationsstrategi för 

Upplands-Bro 

kommun. 

Martin Normark (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

14 juni 2017 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 17/0206 

Motion avseende 

Trygghetspaket för Bro 

centrum. 

Fredrik Kjos (M) 

16 juni 2017 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 17/0253 

Motion om 

tiggeriförbud. 

Fredrik Kjos (M) 

1 september 2017 Ärendet har varit uppe 

för beslut i 

Kommunstyrelsen som 

bordlagt ärendet. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0305 

Motion om att skapa 

vackra grönområden i 

vår kommun. 

Kerstin Åkare (V) 

16 oktober 2017 Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 18/0048 

Motion om att 

underlätta för pendlare i 

Kungsängen. 

Marcus Sköld (M) 

31 januari 2018 Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande den 

29 mars 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 18/0110 

Motion om två 

medborgarkontor. 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

KS 18/0109 

Motion om 

stadsträdgårdsmästare. 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Tekniska nämnden har 

berett ärendet och lämnat 

ett yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0107 

Motion om att återta 

Hagtorp i egen regi. 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Socialnämnden har berett 

ärendet och lämnat 

yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0188 

Motion om 

skyddskläder till 

personalen på förskolor. 

Minna Ahokas (M) 

9 maj 2018 Utbildningsnämnden har 

berett ärendet och lämnat 

yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0170 

Motion om 6 timmars 

arbetsdag med 

bibehållen lön i vård 

och omsorg. 

Kerstin Åkare (V) 

25 april 2018 Ärendet var uppe i 

Kommunfullmäktige för 

beslut den 24 april 2019 

men återremitterades till 

kommunledningskontoret 

genom 

minoritetsåterremiss. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 18/0255 

Motion om 

allmänhetens fråga. 

Kerstin Åkare (V) 

13 juni 2018 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

KS 18/0257 

Motion om en väg in 

för uthyrning av 

kommunala lokaler. 

Jan-Ove Stefansson 

(KD), Jan-Erik Björk 

(KD) 

13 juni 2018 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0327 

Motion om obligatorisk 

språkförskola för 

nyanlända barn/barn till 

nyanlända. 

Anders Eklöf (L), Börje 

Wredén (L), Niklas 

Odelberg (L), Martin 

Normark (L) 

16 maj 2018 Utbildningsnämnden har 

berett ärendet och lämnat 

sitt yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 19/0354 

Motion om 

trädförsörjningsstrategi. 

Sara Ridderstedt (MP) 

14 juni 2019 

 

Remitterad till Tekniska 

nämnden den 20 juni 

2019. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 19/0430 

Motion om kommunala 

valstugor. 

Erik Karlsson (V) 

25 augusti 2019 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknad till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2020. 

KS 19/0432 

Motion om en tryggare 

skola. 

Kerstin Åkare (V) 

27 augusti 2019 Remitterad till 

Utbildningsnämnden. 

Beräknad till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2020. 

KS 19/0431 

Motion om solceller. 

Kerstin Åkare (V) 

29 augusti 2019 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknad till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2020. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

Barnperspektiv 

De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för 

barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en 

barnkonsekvensanalys. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga kontorschefer 

 Samtliga nämnder 

 Förnyelse- och strategichef 



 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 110 Redovisning av obesvarade motioner 
2019 

 Dnr KS 19/0011 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den andra för år 2019. 

För närvarande finns 21 obesvarade motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 september 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer 

 Samtliga nämnder 

 Förnyelse- och strategichef 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-09-02 KS 19/0012  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 46 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019. 

Ärendet 

Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter 

beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, KF § 61. I kommunallagen och 

Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om 

möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de 

medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på 

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Den 2 september 2019 fanns 

nedanstående 46 obesvarade medborgarförslag. 

Medborgarförslag Inkom Behandling 

KS 19/0434 

Bekämpa vass i Lillsjön. 

28 augusti 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0414 

Utformning av en framtida 

cirkulationsplats. 

9 augusti 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0410 

Anordna en gång-, cykel- och 

1 augusti 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

ridväg mot Lennartsnäs. 9 oktober 2019. 

KS 19/0396 

Tillgänglighet till natur och 

sjö. 

17 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0395 

Utegym vid Lidl, Norrboda. 

16 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0392 

Fartkameror på 

Granhammarsvägen genom 

Brunna. 

15 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0364 

Anordna farthinder och 

digitala hastighetsskyltar på 

Pettersbergsvägen i Brunna 

Park. 

31 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0347 

Minskning av kommersiell 

trafik på Granhammarsvägen. 

9 juni 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0320 

Förlängd tid för badbryggorna 

i Stigstorp. 

22 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. 

KS 19/0312 

Ordna belysning på gångvägar 

i Bro. 

16 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 19/0311 

Anlägga en gångväg med 

belysning i Bro. 

16 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0294 

Utveckla motionsspåret i Bro 

med möjlighet till cykling i 

skogen. 

6 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. 

KS 19/0284 

Häva eller justera 

cykelförbudet i Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat. 

3 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgaförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

KS 19/0255 

Parkourbana i Hällkana och 

vid Lillsjöbadet. 

14 april 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 24 

april 2019 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. 

KS 19/0253 

Järnstaket vid Bro station. 

13 april 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0231 

Syskonförtur. 

9 april 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 24 

april 2019 

medborgarförslaget 

till 

Utbildningsnämnden 

för beslut. 

KS 19/0219 

Syskonförtur vid fördelning 

22 mars 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 24 

april 2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

av skolplatser ska införas. medborgarförslaget 

till 

Utbildningsnämnden 

för beslut. 

KS 19/0158 

Installera filter på kommunens 

digitala enheter. 

5 mars 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0157 

Anlägga en crossbana i 

kommunen. 

5 mars 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

den 9 oktober 2019. 

KS 19/0132 

Analysera avloppsvatten för 

att upptäcka 

missbruksproblem. 

20 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0103 

Göra om grusplanen på 

Fjärilsstigen i Bro till en 

gräsplan. 

7 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0096 

Rondell vid av- och påfarten 

av motorvägen E18. 

6 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0090 

Granskning av snöröjningen i 

kommen ur ett 

medborgarperspektiv. 

4 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0058 

Årligen utse den/de vackraste 

byggnaderna i Upplands-Bro. 

26 januari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0054 

Anlägga en gång- och 

cykelbana ut mot 

Frölundavägen, Lennartsnäs. 

23 januari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0035 

Minska de sociala problemen i 

Bro och skapa bättre 

förutsättningar för framtida 

investeringar. 

11 januari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0020 

Göra om del av Gamla 

Enköpingsvägen till en 

bygata. 

20 december 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 18/0495 

Markanvisning för bostäder 

som planeras att byggas i form 

av byggemenskap. 

3 december 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 19 

december 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 18/0489 

Tillhandahålla gratis 

halkskydd. 

29 november 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Äldre- och 

omsorgsnämnden för 

beslut. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 18/0464 

Se över bidragssystemet 

Snabb slant. 

14 november 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 19 

december 2018 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. 

KS 18/0408 

Utformningen av den stora 

gräsytan mellan Finnstastigen 

och Fjärilsstigen i Bro. 

15 oktober 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 21 

november 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 18/0260 

Namngivning av gator och 

vägar i kommunen. 

8 februari 2017 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

den 9 oktober 2019. 

KS 18/0208 

Investera i en 

solcellsanläggning till 

kommunhuset. 

30 maj 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

juni 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 18/0131 

Upplands-Bros bidrag till en 

hållbar framtid. 

29 mars 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

oktober 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 17/0327 

Utegym i Upplands-Bro 

kommun. 

2 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 

medborgarförslaget till 

Tekniska nämnden 

samt Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. Kultur- och 

fritidsnämnden har 

lämnat yttrande 22 maj 

2018. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 7 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 17/0302 

Placering av staty i Bro 

centrum. 

13 oktober 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 18 

oktober 2017 till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. 

KS 17/0277 

Sopsortering på Brunna 

förskola. 

3 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

oktober 2018 

medborgarförslaget 

till 

Utbildningsnämnden 

för beslut. 

KS 17/0232 

Att bygga ett utegym i Bro. 

11 juli 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 

medborgarförslaget till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. Kultur- och 

fritidsnämnden har 

lämnat yttrande och 

föreslår 

Kommunfullmäktige 

överlämna ärendet för 

beslut i Tekniska 

nämnden.  

KS 17/0208 

Att riva Sparbankshuset och 

återställa torget. 

16 juni 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

KS 17/0207 

Om service till äldre. 

16 juni 2017  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 

medborgarförslaget till 

Socialnämnden för 

beslut. 

KS 17/0158 

Om patrullerande väktare i 

tätorterna Bro och Kungsängen.  

8 maj 2017  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

mars 2017 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 17/0123 

Om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-

området. 

18 april 2017  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 10 

maj 2017 

medborgarförslaget till 

Tekniska nämnden för 

beslut.  

KS 17/0064 

Belysning längs nya 

elljusspåret i Bro. 

20 februari 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 

medborgarförslaget till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår 

Kommunfullmäktige 

överlämna ärendet till 

Tekniska nämnden för 

beslut.  

KS 16/0093 

Ge bidrag till föreningar och 

organisationer för inköp av 

hjärtstartare. 

9 mars 2016  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 23 

mars 2016 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

KS 16/0036 

Stranden i Kungsängen.  

25 januari 2016  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

februari 2017 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut.  

KS 15/0818 

Bygga hyreshus på 

Lantmätarvägen. 

1 november 2015  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 16 

december 2015 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut.  

 

Barnperspektiv 

Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige, 

behandlar frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En 

barnkonsekvensanalys kommer att göras för varje enskilt medborgarförslag.  
  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 9 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Strategi- och förnyelsechef 



 PROTOKOLLSUTDRAG 38 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-09-25 

 

 

§ 109 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2019 

 Dnr KS 19/0012 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 46 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019 

godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Strategi- och förnyelsechef 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karl Öhlander 
Utvecklingschef 
Kommunledningskontoret  
+46 8-581 692 14 
karl.ohlander@upplands-bro.se 

2019-09-02 KS 19/0440  

Kommunstyrelsen 
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Förändring av styr- och budgetprocess 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med 
Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Nuvarande styrprocess fastställdes av kommunstyrelsen i januari 2015. 
Processen innehåller många steg och har brister vad gäller anpassningsförmåga 
och ansvarsfördelning.  

Förslaget till ny styrprocess förkortar processen och flyttar även ansvar till 
nämnderna i enlighet med gällande reglementen. För att möjliggöra 
anpassningar av verksamheterna föreslås även att budgetbeslut fattas av 
kommunfullmäktige under juni. Nuvarande steg med budgetförslag från 
respektive nämnd avskaffas också och ersätts med att nämnderna fattar beslut 
om de egna budgetarna efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. 

Vid förändrade förutsättningar under hösten kan kommunfullmäktige fatta 
beslut om en tilläggsbudget som ger nämnderna möjlighet att justera sina 
budgetar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Ärendet 
Under januari 2015 beslutande kommunstyrelsen om en uppdaterad styrprocess 
för Upplands-Bro kommun. Denna bygger på den styrprocess som fastställdes i 
augusti 2011. 

Nuvarande styrprocess 
Processen innehåller ett antal huvudsteg: 

1. Utvärdering 
Sker under januari – februari och bygger på förra årets verksamhet. Är 
också underlag till verksamhetsberättelser och årsredovisning. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2019-09-02 KS 19/0440 

 
 

2. Omvärldsanalys 

Sker under januari – mars. Insamling av underlag för att uppskatta 

volymförändringar och andra verksamhetsbehov inför nästkommande 

budgetår.  

3. Mål- och ramdialog 

Under mars – maj genomförs mål- och ramdialoger med nämnderna 

och avslutningsvis samlat med kommunstyrelsen. Dialogen handlar om 

att ge nämnderna och styrelsen de underlag och förutsättningar de 

behöver för att kunna fatta beslut om budgetdirektiv inför budgeten för 

nästkommande år. 

4. Budgetdirektiv 

Kommunstyrelsen fattar under maj eller juni beslut om direktiv och 

ramar för nämnderna inför framtagande av nämndernas budgetförslag. 

5. Nämndernas förslag till budget och verksamhetsplan 

Under augusti – september fattar respektive nämnd och 

kommunstyrelsen beslut om sina budgetförslag inför budget 

nästkommande år. Förslagen innehåller både ekonomisk budget och 

verksamhetsbudget med förslag på mål och indikatorer. 

6. Beredning av budgetförslag 

Under september – oktober bereds nämndernas budgetförslag av 

förvaltningsledning tillsammans med den politiska ledningen. 

Beredningen leder till att förslag tas fram på budget och 

verksamhetsplan för nästkommande år. Efter beredning sker även 

förhandling med de fackliga organisationerna. 

7. Budget och verksamhetsplan samt beslut om skatt 

Kommunstyrelsen fattar under oktober eller november beslut om 

budgetförslaget. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut någon gång 

under perioden oktober – december beroende på förutsättningar. 

8. Nämndbudget på verksamhetsnivå 

Under december – januari fattar respektive nämnd beslut om sin budget 

och verksamhetsplan för budgetåret. 

Brister i nuvarande styrprocess 

Lång process 

Nuvarande process upplevs av verksamheterna som alltför lång. I längsta fall 

kan det ta upp till 13 månader från uppmärksammat behov till dess att beslut i 

enlighet med detta är fattat. Den långa processen skapar risk för att 

uppmärksammade behov inte möts och att dessa hinner bli inaktuella när beslut 

i enlighet med behov fattas.  

Det finns dessutom en tydlig risk att anpassning av verksamhet på grund av 

förändrade förutsättningar inte får förväntad effekt, på grund av att beslut första 

kan fattas väldigt nära eller till och med inom gällande budgetår. 
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Många steg 

Nuvarande process innehåller minst åtta huvudsteg. I den beslutsprocess som 

beslutades 2015 är huvudstegen dessutom nedbrutna i ett antal underliggande 

processteg. 

Verksamheterna lägger ned betydande administrativa resurser på att ta fram de 

olika underlag som krävs inför respektive steg i processen. De förtroendevalda 

ska sedan under flera tillfällen under året bearbeta vad som i stora delar är 

samma underlag. 

Det finns en uppenbar risk att kvalitet i underlag kan brista i kvalitet om det 

blir alltför många rapportsteg. Processen är också ifrågasatt av verksamheterna 

utifrån att vissa steg i styrkedjan anses som otydliga. 

Oklara beslutsnivåer 

Nuvarande styrprocess bygger på att budgetdirektivet ger ramarna som 

nämnderna sedan ska upprätta sina budgetförslag inom. Detta sker i en process 

som startar inom verksamheterna under sommarhalvåret.  

Nämndernas budgetförslag innehåller förutom ekonomiska budgetramar även 

förslag på mål och indikatorer. I nuvarande process fastställs dessa av 

kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet av kommunens budget. 

Fullmäktige har i och med detta fastställt mål för respektive nämnd. Även om 

detta beslut tar sin grund i nämndernas budgetförslag innebär detta att 

fullmäktige fattat beslut som direkt styr nämndernas verksamhetsområden och 

där nämnderna har ett ansvar reglerat i nämndernas reglementen. 

Det finns idag även brister under mål- och ramdialogen då denna de senaste 

åren mest har blivit en dialog direkt mellan förvaltningen och den politiska 

ledningen. Detta dialogsteg var i förslaget till styrprocess tänkt att ske mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen med stöd av respektive kontor. 

Förslag på ny styrprocess 

Mot bakgrund av de brister som uppmärksammat med nuvarande styrprocess 

har ett nytt förslag på process tagits fram. Grunderna för förslaget har varit 

enkelhet, tydlighet och anpassningsbarhet. 

Förslaget innehåller fyra grundsteg och två eventuella tilläggssteg. 

Grundsteg 

Utvärdering 

På liknande sätt som med nuvarande modell genomför förvaltningen en analys 

utifrån tidigare års resultat och kända omvärldsförutsättningar. Utvärderingen 

sker under januari – februari. 

Underlag till budget 

Nämnderna fattar beslut om underlag till kommunens budget för 

nästkommande budgetår. Underlagen sammanfattar ekonomiska förutsättningar 
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som volymförändringar och kända omvärldsförändringar. Beslut fattas under 

april. 

Beslut om budget 

Kommunfullmäktige fattar under juni beslut om budget för nästkommande år. 

Beslutet ger ramarna för respektive nämnd samt övergripande mål och 

inriktning för kommunens arbete. 

Nämndernas budgetbeslut 

Utifrån den budget kommunfullmäktige beslutade utarbetar respektive nämnd 

en egen budget för nästkommande budgetår. Beslut fattas under september. 

Nämndernas budgetar innehåller nedbruten budgetram och mål samt 

indikatorer för verksamheterna. Dessa mål och indikatorer är tydligt kopplade 

till de övergripande mål fullmäktige fastställt i sitt budgetbeslut. 

Eventuella tilläggssteg 

Beslut om tilläggsbudget 

Under hösten kan förändringar ske när det gäller de förutsättningarna för 

kommunens verksamheter. Det kan handla om beslut i statsbudgeten som 

ändrar kommunernas förutsättningar, förändringar i omvärlden eller 

volymändringar i verksamheterna. Dessa förändringar kan göra att det krävs ett 

nytt beslut om budgetramar från fullmäktige. 

Tilläggsbudgeten ska vara kortfattad och enbart röra de delar som berörs av de 

förändrade förutsättningarna. Endast i undantagsfall ska detta innebära att 

övergripande mål och inriktningar förändras. 

Under valår kan naturligtvis tilläggsbudgeten mer få karaktären av fullmäktiges 

grundläggande budgetbeslut. 

Nämndernas tilläggsbudgetar 

Efter fullmäktiges beslut om eventuell tilläggsbudget måste även nämnderna 

fatta beslut om tilläggsbudget för respektive nämnd som berörs. 

Fördelar och vinster med den nya styrprocessen 

 Färre steg leder till en förenklad process och kräver därmed färre 

resurser 

 Nämnderna får själva fastställa sina mål vilket tydliggör nämndernas 

ansvar 

 Den kortare processen gör att anpassningar i verksamheterna kan 

verkställas innan budgetåret inletts och därmed få helårseffekt. 

 Styrningen av de kommunala verksamheterna blir tydligare och mer 

transparant. 

 Den politiska styrningen av verksamheterna blir tydligare och 

styrkedjan blir lättare att följa. 
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Barnperspektiv 

Ett tydligare styrsystem för kommunen göra att verksamheten ges bättre 

förutsättningar att bedriva sina verksamheter i enlighet med de politiska 

målsättningarna. Detta förstärker demokrati och delaktighet samtidigt som 

verksamheten ges möjlighet att bedriva verksamhet med hög kvalitet. Detta 

sammantaget har positiva effekter för barn och unga. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Strategi- och förnyelsechef 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 
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§ 104 Förändring av styr- och budgetprocess 
 Dnr KS 19/0440 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med 

Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Nuvarande styrprocess fastställdes av kommunstyrelsen i januari 2015. 

Processen innehåller många steg och har brister vad gäller anpassningsförmåga 

och ansvarsfördelning.  

Förslaget till ny styrprocess förkortar processen och flyttar även ansvar till 

nämnderna i enlighet med gällande reglementen. För att möjliggöra 

anpassningar av verksamheterna föreslås även att budgetbeslut fattas av 

kommunfullmäktige under juni. Nuvarande steg med budgetförslag från 

respektive nämnd avskaffas också och ersätts med att nämnderna fattar beslut 

om de egna budgetarna efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. 

Vid förändrade förutsättningar under hösten kan kommunfullmäktige fatta 

beslut om en tilläggsbudget som ger nämnderna möjlighet att justera sina 

budgetar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med 

Kommunledningskontorets förslag. 
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Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-06-18 KS 19/0290  

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt 

Kommunledningskontorets förslag.  

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska 

upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste 

mån lagts utanför skollov. Utöver sammanträden för Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige föreslås en heldag för Kommunstyrelsen den 7 oktober 

2020.  

Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina 

arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige. 
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Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning 

besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. 

Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora 

scenen. I arbetsordningen framgår dock att Kommunfullmäktiges ordföranden, 

efter samråd med 1:e och 2:e vice ordförande, får bestämma en annan plats för 

ett visst sammanträde.  

Förslag till sammanträdestider 2020 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar 08:30) 

Kommunstyrelsen  

(onsdagar 14:00) 

Kommunfullmäktige  

(onsdagar kl. 18:30) 

22 jan 29 jan 12 feb 

26 februari 4 mars 18 mars 

8 april 15 april  29 april 

20 maj 27 maj 10 juni  

9 sep 16 sep 30 sep 

- 7 oktober  

(heldag med KS 

kl. 09:00) 

- 

 

21 okt 28 okt 11 nov 

25 nov 2 dec 16 dec 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019. 

Barnperspektiv 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis 

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

Kommunfullmäktige sammanträden. 
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Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019. 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Kommundirektör  

 Samtliga kontorschefer 

 Ekonomichef 
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§ 113 Sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

 Dnr KS 19/0290 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt 

Kommunledningskontorets förslag.  

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska 

upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste 

mån lagts utanför skollov. Utöver sammanträden för Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige föreslås en heldag för Kommunstyrelsen den 7 oktober 

2020.  

Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina 

arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdestider 2020 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar 08:30) 

Kommunstyrelsen  

(onsdagar 14:00) 

Kommunfullmäktige  

(onsdagar kl. 18:30) 

22 jan 29 jan 12 feb 

26 februari 4 mars 18 mars 

8 april 15 april  29 april 
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20 maj 27 maj 10 juni  

9 sep 16 sep 30 sep 

- 7 oktober  

(heldag med KS 

kl. 09:00) 

- 

 

21 okt 28 okt 11 nov 

25 nov 2 dec 16 dec 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt 

Kommunledningskontorets förslag.  

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag.  

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Kommundirektör  

 Samtliga kontorschefer 

 Ekonomichef 
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Katarina Rosik Ekroth 
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Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 
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Kommunstyrelsen 
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Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för 
skolor och förskolor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att remissvaren från 

Utbildningsnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden inte föranleder 

annan bedömning, kommunfullmäktige besluta att anta ersättningsmodellen 

som innebär att skolor och förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag. 

Sammanfattning 

Ärendet har varit på dagordningen i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 då 

kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden (UN) och Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden (GAN) skulle yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för 

kommunfullmäktige. 

Under förutsättning att remissvaren från Utbildningsnämnden och Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden inte föranleder ytterligare utredning eller andra åtgärder 

föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta 

modellen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

 Excel-fil med räkneexempel 

 Yttrande från utbildningsnämnden den 24 september 2019 

 Yttrande från gymnasie- och arbetslivsnämnden den 19 september 2019 
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Barnperspektiv 

Modellen syftar till att främja nya skolor och förskolor etableras. Då behovet 

av nya skolor och förskolor ökar i takt med att kommunen växer och 

kommunmedlemmarna ökar anses modellen påverka barn och deras livsmiljö 

mycket positivt. Fler skolor och förskolor minskar risken för att barn trängs 

ihop i för få skolor och förskolor, olika skolor och förskolor kan ha olika sätt 

att arbeta med barn vilket ökar möjligheten att kunna välja en skola eller 

förskola utifrån det enskilda barnets förutsättningar vilket i sin tur ger varje 

enskilt barn bättre förutsättningar för att klara av skolan och känna trygghet i 

skolan på längre sikt. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Excel-fil med räkneexempel. 

2. Yttrande från utbildningsnämnden den 24 september 2019. 

3. Yttrande från gymnasie- och arbetslivsnämnden den 19 september 

2019. 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör 

 Utbildningsnämnd 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnd 

 Kommunjurist 
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§ 100 Ersättningsmodell för extra lokalbidrag 
för skolor och förskolor 

 Dnr KS 18/0465 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Kommunfullmäktige antar ersättningsmodellen som innebär att skolor och 

förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag. 

Information 

När modellen är antagen startar en process med verkställighet av beslutet och 

den 1 januari 2020 förväntas modellen tas i bruk.  

Jäv 

Jan-Erik Björk (KD) anmäler jäv, går ut ur rummet, och deltar ej under 

ärendets behandling. Karl-Erik Lindholm (KD) tjänstgör. 

Reservation 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk 

(S) reserverar sig enligt följande text 

”För att undvika att Kommunfullmäktige antar en modell som sedan kan 

laglighetsprövas med negativ utgång vilket kan orsaka svåra komplikationer 

för de fristående som fått löfte om extra lokalbidrag och redan har börjat 

nyetableringen i kommunen behöver en rad frågor redas ut, beaktas och 

förtydligas. 

Det finns ingen anledning att skynda på detta ärende, möjligheter till undantag 

för fristående aktörer finns redan idag. Enligt de regler och bestämmelser som 

tas upp i skolförfattningarna kan undantag från huvudregeln endast göras i 

enskilda fall. Detta ska ske genom en skälighetsprövning som bör följa vissa 

principer.” 

Erik Karlsson (V) reserverar sig enligt följande text 

”Vi måste tyvärr konstatera att, i riket sett, privata utförare av både Skol- och 

övriga välfärdstjänster har visat att verksamhetens intressen inte är dess enda 

intresse. Målet är att maximera vinsten. Vi ser i omvärlden att företagen 

använder sina egna redovisningssystem till den offentliga beställaren och att de 

använder såväl olagliga, såsom lagliga metoder. Dessa möjligheter till att vara 

olagliga borde elimineras redan vid källan och detta gäller också detta förslag! 
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Det saknas i förslaget ett skydd för att vår kommun inte skall kunna råka på 

exempelvis ohemula hyressättningar genom symbios- och/eller medägande av 

företagen, som ska bereda skolundervisningen och det som hyr ut lokalerna. 

Det behövs vidare en ytterligare specificering med vad som kan tänkas ingå i 

en lokalhyra. Annars kan den fysiska standarden bli allt för olika mellan de 

parter som konkurrerar på området, genom att de privata skolor som kommer 

att beröras av förslaget här kommer att få en konkurrensfördel, genom att vissa 

verksamheter och visst material/materiel ingår i hyran som andra utövare tar 

från sin budget för undervisning. 

Vänsterpartiet anar att, om förslaget går igenom i dess nuvarande form, detta i 

förlängning främst kommer att missgynna kommunala skolor och ge de privata 

utförarna en konkurrensfördel.” 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig enligt följande text 

”Vi binder upp en alldeles för stor del av elevpengen på lokalerna, då får vi 

inget ekonomiskt utrymme för människor som kan jobba med våra barn och 

unga. Vi behöver renovera och bygga nytt med försiktighet och använda de 

lokaler och fastigheter vi redan har smartare. Miljöpartiet prioriterar fler vuxna 

i skolan - fler pedagoger/ specialpedagoger/ socialpedagoger, bättre mat, gröna 

utegårdar och en utökad elevhälsa - före dyrare och dyrare lokaler.” 

Sammanfattning 

Ärendet har varit på dagordningen i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 då 

kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden (UN) och Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden (GAN) skulle yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för 

kommunfullmäktige. 

Under förutsättning att remissvaren från Utbildningsnämnden och Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden inte föranleder ytterligare utredning eller andra åtgärder 

föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta 

modellen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

 Excel-fil med räkneexempel 

 Yttrande från utbildningsnämnden den 24 september 2019 

 Yttrande från gymnasie- och arbetslivsnämnden den 19 september 2019 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att remissvaren från 

Utbildningsnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden inte föranleder 

annan bedömning, kommunfullmäktige besluta att anta ersättningsmodellen 

som innebär att skolor och förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Kommunfullmäktige antar ersättningsmodellen som innebär att skolor och 

förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk 

(S) föreslår 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag att utreda följande 

Hur säkrar vi upp att modellen är anpassad för huvudmän som nyetablerar sig i 

Upplands-Bro och inte i andra kommuner? 

Hur ska prövning av varje ansökan från en fristående huvudman administreras, 

kostnader och organisation? 

Presentera en modell som visar bidraget räknat med en beräkningsmodell vid 

full beläggning eftersom bidraget betalas ut per barn/elev.  

Hur ska modellen utformas så att den följer likabehandlingsprincipen och på så 

sätt följa SKLs rekommendationer om att lokalersättning och likställa 

väletablerad fristående huvudmans totala hyresnivå och likställa den fristående 

huvudmannen vid en kommun där bedömning görs om huvudmannens totala 

hyreskostnader överstiger kommunens? 

Garantera ersättning oavsett huvudman. I den föreslagna ersättningsmodellen 

gäller inte samma villkor för fristående huvudmän som för de kommunala 

enheterna. 

Säkerställa att för att extra lokalersättning skulle kunna utnyttjas av fristående 

huvudmän bör dessa etablera permanenta skol – och förskole byggnader som 

anpassas till en rimlig kapacitetsnivå ur både ett ekonomiskt och pedagogiskt 

perspektiv. I likhet med de krav vi har på kommunen, eftersom verksamheterna 

ska finansieras med hjälp av barn – och elevpeng 

Återkomma med förslag på principer för särskild prövning. 

Beskriva fördelar/konsekvenser /nackdelar med särskild prövning alt generell 

modell. 
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Yrkande 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Janson (S) med fleras förslag till 

beslut. 

Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till Fredrik Kjos förslag till beslut. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till Fredrik Kjos förslag till beslut. 

Christina Brofalk (C) yrkar bifall till Fredrik Kjos förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Han frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Votering begärs 

och verkställs där de som röstar för att avgöra ärendet idag säger Ja och de som 

röstar för återremiss säger Nej. Vid votering lämnas 11 Ja-röster och 5 Nej-

röster. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. Camilla Janson (S), 

Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk (S) reserverar sig. Han 

ställer därefter Fredrik Kjos (M) förslag mot avslag och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller Fredrik Kjos (M) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Christina Brofalk (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Lisbeth Waern (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 
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Sara Ridderstedt (MP) X  

Claus Engström (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) X  

Beslutet skickas till: 

 Kommundirektör 

 Utbildningsnämnd 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnd 

 Kommunjurist 

 



Huvudregel Genomsnittskostnad enligt skolförordningen 14 kap. 6 § Ersättning för lokalkostnader enligt ska 

motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Huvudmannen har en faktisk lokalkostnad/m2 och 

år. Vi benämner denna kostnad som FK.

Undantag Upp till faktisk kostnad (max faktisk kostnad)

Huvudmannen får en elevpeng/elev varav en del av 

elevpengen avser ersättning för lokalkostnader. Den 

del som avser ersättning för lokaler benämner vi 

lokalpeng, alltså LP.

Lokalpengen baseras på kommunens 

genomsnittskostnad för lokaler. I modellen räknar vi ut 

hur mycket LP huvudmannen får/m2 och år.

När kan undantag ske? 1) Särskilda skäl 

2) Skälig kostnad 

Vad är särskilda skäl? T.ex. möjliggöra nyetablering (kostnad för lokal vid nybyggnation täcks inte av lokalpengen i 

kommunen).

Vad är skälig kostnad?

En bedömning från fall till fall. Skälighet utan att göra en bedömning i det enskilda fallet skulle kunna 

uppnås genom att modellen innehåller begränsningar i möjligheten att få ersättning baserat på 

nyckeltal för ersättning i förhållande till m2 för att ge incitament att inte bygga för dyra lokaler.

Exempelvis skulle modellen kunna konstrueras så att ersättning inte ges för 100 % av kostnaderna och 

att nivån för ersättning sjunker ju högre kostnaden blir. Ju mindre begränsningar som modellen 

innehåller desto större risk att beslut om ersättning baserade på modellen kan komma att ifrågasättas 

och angripas på grunden att kostnaden inte anses vara skälig.

Modellen innehåller vissa begränsningar. Bidraget är begränsat av Likabehandling och 

transparens:
Då möjligheten till bidrag inte inte är riktad mot någon specifik huvudman/skola är modellen 

Risker/negativa effekter

Risken finns att med detta bidrag, nya skolor/förskolor endast kommer att byggas av enskilda 

huvudmän och att kommunen inte bygger egna skolor/förskolor och att därmed genomsnittspengen 

aldrig blir högre trots att kommunens kostnader för skollokaler och förskolelokaler kommer öka.

Risken är att det byggs skolor och förskolor där kommunen inte har behov men risken minimeras av 

att bidraget begränsas av antal barn man fyller skolan med vilket ger incitament för huvumannen att 

inte bygga en skola om det inte finns underlag för elever/barn.

Risken finns också att någon invänder mot att en kostnad i modellen inte är att betrakta som skälig 

men med de begränsningar som modellen innehåller kan vi argumentera för vår sak.

Förklaring Förutsättningar Skola Förskola

OBS! Lokalkostnad innefattar hyra, driftskostnader 

och inventarier som inte är läromedel, 

kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande Högsta hyreskostnad kr/m2 i Upplands-Bro/år

1300 (Härnevi nu, ca 1800 

kr vid nybyggnation) 4000 (Ringblomman)

För förklaring till LOA, se sid 11 här: 

https://www.upplands-

bro.se/download/18.4b60f7e415e84adb6b6193/1505

475843274/handlingar-utbildningsnamnden-2017-09-

19.pdf

Antal m2/barn (enl LOA) är 10 för barn i såväl skola 

som förskola och lokalpengen baserad på 10 m2/barn 

oavsett om det gäller skola eller förskola 10 10

https://www.upplands-

bro.se/download/18.56ea77fc1686d89c2f85

fbf4/1549021455468/Barn%20och%20elevp

eng%202019.pdf
Genomsnittsbeloppet för lokaler i kr/barn och år för år 

2019 17952 17952

Räknas fram genom att genomsnittsbeloppet/barn 

och år delas med det antal m2 man får bidrag 

för/barn Genomsnittskostnad för lokaler i kr/m2 år 2019 1795,2 1795,2

Förklaring Exempel belopp Beteckning

Lokalkostnad (faktisk kostnad ) kr/m2 och år 6000 FK

Lokalpeng (genomsnitt kr/m2 och år) 1795,2 LPSkillnad faktisk kostnad och lokalpeng/år och 

därmed bidragsgrundande belopp 4204,8 FK-LP

Ersättningsnivå i andel som ersätts Minsta belopp som ersätts/nivå Maxbelopp som 

ersätts/nivå
Maxbelopp/nivåErsättningsnivå 1: För m2-kostnad upp till 

nivå som täcks av lokalpeng utgår inget 0 0 0Ersättningsnivå 2: Belopp 1-705 kr som 

överstiger lokalpeng (1795 kr) ersätts med 1 705 563,2Ersättningsnivå 3: Belopp 706-2205 kr som 

överstiger lokalpeng (1795 kr) ersätts med 706 2205 599,6Kostnader över 4000 kr/m2 eller under 0 

ersätts ej Maxbelopp bidrag totalt: 1162,8

Totalbelopp hyresbidrag kr/m2 och år 1164

Lokalpeng kr/m2 och år 1795,2

Lokalpeng + hyresbidrag totalt kr/m2/år 2959,2

Räkneexempel

Förslag modell extra hyresbidrag

Faktiska siffror

Modellen ger möjlighet till ersättning, extra 

hyresbidrag, på den del av lokalkostnaderna som 

överstiger lokalpengen. 

Det extra hyresbidrag finns i två nivåer. Den totala 

ersättningen kommer därför att bli tre nivåer där nivå 

1 är lokalpengen och nivå 2 och 3 är en procentuell 

del på hyresbelopp som överstiger lokalpengen.

Lagstöd

Förutsättningar

Nivå 1:

Hyror upp till och med nivå för lokalpeng täcks av 

lokalpeng till 100 %.

Nivå 2:

80 % av hyreskostnad som överstiger lokalpeng upp till 

faktisk hyreskostnad eller maxbelopp 1. 

Nivå 3:

40 % av hyreskostnad som överstiger lokalpeng upp till 

faktiskthyreskostnad eller maxbelopp 2. 

Modellen



Välj verksamhet: Skola

Antal m2 för verksamheten: 2 000 m2

Faktisk lokalkostnad: 4 000 kr/m2, år

Antal barn i verksamheten 100 st.

Lokalpeng (kr/m2, år): 1 795 kr                      

Hyresbidrag nivå 1 (kr/m2, år): 564 kr                         

Hyresbidrag nivå 2 (kr/m2, år): 600 kr                         

Summa hyresbidrag (kr/m2, år): 1 164 kr                      

Total lokalpeng (kr/år): 1 795 200 kr              

Total hyresbidrag (kr/år): 1 163 840 kr              

Totalt bidrag (kr/år): 2 959 040 kr              

Beräkning av lokalpeng och hyresbidrag



Data

Verksamhet Lokalpeng 

(m2/barn)

Hyresbidrag 

(m2/barn)

Grundbelopp 

(genomsnitt 

kr/barn, år)

Hyresbidrag nivå 0 Hyresbidrag nivå 1 Hyresbidrag nivå 2 Ersättningsnivå 0 Ersättningsnivå 1 Ersättningsnivå 2

Skola 10 15 17 952 kr 0 kr 2 500 kr 4 000 kr 0% 80% 40%
Förskola 10 10 17 952 kr 0 kr 2 500 kr 4 000 kr 0% 80% 40%

Data för beräkningar
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Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för 
skolor och förskolor 

Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen som 

innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande 

lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i 

två nivåer upp till ett maxbelopp alternativt upp till den faktiska 

kostnaden. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden ska ges tillfälle att 

senast den 24 september 2019 yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för fullmäktige.  

Sammanfattning 

Skolförordningen (2011:185), SkolF, ger en möjlighet att frångå huvudregeln 

om att ersättning för lokalkostnader till enskild huvudman ska motsvara 

hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 

verksamhet. 

Med den nu föreslagna modellen tillämpas undantaget i 14 kap. 6 § SkolF. Den 

huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens 

genomsnittliga kostnad får ett extra hyresbidrag (utöver lokalpengen). 

Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till 

den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet 

för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter 

lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket 

för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska 

lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället 

taket för ersättning.  

Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a 

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift 

och planerat underhåll). Andra kommuner som har eller planerar att införa en 

liknande modell har samma nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms 

vara lämpliga att använda i Upplands-Bro.  
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Modellen är likabehandlande då hyresbidraget utgår oavsett huvudman. De 

särskilda skälen för att tillämpa undantaget är för att möjliggöra nyetablering 

av skolor och förskolor vilket kommunen är i behov av. Skäligheten av 

kostnaderna uppnås genom att det extra hyresbidraget är begränsat då 

ersättning endast utgår för maximalt 10 m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i 

förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet Upplands-Bro-barn i grundskola, 

det bidragsgrundande beloppet har ett tak samt att ersättningsnivån sjunker i 

takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet med dessa begränsningar är 

att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga lokaler och således skapa 

incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva och kostnadseffektiva. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun är i en tillväxtfas som kräver ordentliga åtgärder för att 

tillgodose de ökade behov som finns och kommer att finnas fram till 2035. Det 

gäller upprustningar av befintliga lokaler och nybyggnation för att möta ett 

ökat barn- och elevantal. I kommunens lokalresursprogram beskrivs behov av 

23 nya förskolor och 7 nya skolor fram till 2025. En osäkerhetsfaktor av 

tillväxttakten finns och beror på hur snabbt planerna för de nya områdena i 

kommunen vinner laga kraft. 

Utbildningskontoret betalar ut barn- och elevpeng till alla folkbokförda 

barn/elever (1 - 18 år) i kommunen som går i någon av utbildnings-

verksamheterna inom ansvarsområdet (barnpeng avser förskola, elevpeng avser 

grundskola). Nedan används termerna elevpeng och skola men kan tillämpas 

även på barnpeng och förskola. 

Elevpengen följer eleverna och betalas ut till den huvudman som har valts. 

Elevpengen är lika stor för de kommunala enheterna som för övriga huvudmän. 

En del av elevpengen avser ersättning för lokalkostnader. Beloppen beslutas av 

utbildningsnämnden i december varje år inför kommande budgetår. 

Enligt 14 kap. 6 § första stycket SkolF ska ersättning för lokalkostnader 

motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i 

motsvarande verksamhet (schablonmodellen med genomsnittlig kostnad). 

Enlig propositionen (2008/09:171) är regeringens motiv för att ersättningen ska 

utgå från kommunens genomsnittliga lokalkostnader dels att ersättning för 

faktiska lokalkostnader kan vara kostnadsdrivande, dels att det skulle innebära 

ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen. Ersättningen ska i princip 

varken vara högre eller lägre än vad kommunen betalar för sina egna lokaler. 

Upplands-Bro kommun, liksom de flesta kommuner använder 

schablonmodellen med genomsnittlig kostnad för att beräkna lokalpengen för 

skolor med enskild huvudman, vilket också rekommenderas av Sveriges 
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kommuner och landsting (SKL). Det finns möjligheter att göra avsteg från 

denna schablonmodell för att möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor. 

Av andra stycket i 14 kap. 6 § SkolF följer att om det finns särskilda skäl, ska 

ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde 

huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen ska 

beaktas intresset av att utbildning eller annan pedagogisk verksamhet kan 

etableras. Det är alltså möjligt för kommunen att ersätta verksamhet, som har 

en högre hyra än kommunens genomsnittliga kostnad, för mer än den 

genomsnittliga lokalkostnaden om detta möjliggör nyetablering. Beloppet ska 

dock inte överstiga de faktiska kostnaderna.  

Med hänsyn till det som anförts ovan vill Upplands-Bro kommun införa en 

modell för att möjliggöra ett extra hyresbidrag i vissa fall för att på detta sätt 

möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor. Ersättningsmodellen går ut på 

att de huvudmän som har en lokalkostnad över en viss nivå (uttryckt i kr/kvm 

per år) är berättigade ett extra hyresbidrag.  

För att uppfylla kravet på att kostnaden som ersätts ska vara skälig är 

hyresbidraget begränsat genom att det endast utgår för maximalt 10 

m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet 

Upplands-Bro-barn i grundskola. Detta innebär att om kvadratmeterytan per 

barn överstiger maxnivån ges bidrag endast upp till maxnivå. 

Vidare begränsas hyresbidraget genom att ersättning inte utgår för 100 % av 

den faktiska kostnaden. Det bidragsgrundande beloppet har ett tak och 

ersättningsnivån sjunker i takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet 

med dessa begränsningar är att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga 

lokaler och således skapa incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva 

och kostnadseffektiva. 

Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till 

den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet 

för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter 

lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket 

för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska 

lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället 

taket för ersättning.  

Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a 

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift 

och planerat underhåll). Beloppen är antingen beräknade baserade på faktiska 

siffror från skolfastigheter eller hämtade från branschstandard. Andra 

kommuner som har eller planerar att införa en liknande modell har samma 

nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms vara lämpliga att använda 

även i Upplands-Bro.  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-02-19 KS 18/0465 

 
 

 

Den föreslagna modellen är transparent och likabehandlande då det extra 

hyresbidraget utgår oavsett huvudman. Transparensen i modellen innebär att 

varje huvudman på förhand kan beräkna vilka lokalkostnader som ersätts och 

därmed göra en ekonomisk kalkyl inför en nyetablering.  

För att undvika att behöva justera beloppen i modellen genom nya beslut varje 

år föreslås att beloppen justeras med den årliga förändringen av 

konsumentprisindex med den månad och år som modellen antas som 

basmånad.  

Då antagande av modellen är av principiell natur och kan innebära inte 

obetydliga kostnader för kommunen föreslås att modellen beslutas i 

kommunfullmäktige. Då hanteringen av elevpeng och därmed lokalpeng 

hanteras av utbildningsnämnden måste denna nämnd ges tillfälle att yttra sig i 

enlighet med 5 kap. 27 § kommunallagen. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms få positiva effekter för barn då avtalsmodellen som föreslås 

syftar till att öka attraktionskraften för fler skolor och förskolor att etablera sig 

vilket det finns ett behov av då antalet elever och barn ökar i kommunen. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Karl Öhlander  

T.f. kommundirektör  

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör 

 Utbildningsnämnd 

 Kommunjurist 
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-10 KS 19/0454  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Kerstin Åkare (V) som 
ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från 

sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019. 

  

 

Beslut sänds till 

 Kerstin Åkare (V) 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 

 



Entledigande 

 

Jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige i Upplands-Bro. 

 

Jag önskar därför också att bli entledigad från mitt uppdrag i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens 

AU. 

 

 

Uddevalla den 16 augusti 2019 

 

 

Kerstin Åkare 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-10 KS 19/0460  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Kerstin Åkare (V) som 
ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från 

sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Kerstin Åkare (V) 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



Entledigande 

 

Jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige i Upplands-Bro. 

 

Jag önskar därför också att bli entledigad från mitt uppdrag i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens 

AU. 

 

 

Uddevalla den 16 augusti 2019 

 

 

Kerstin Åkare 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-10 KS 19/0462  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter 
Kerstin Åkare (V) 

Förslag till beslut 

XX utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kerstin Åkare (V) 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från 

sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bör därför 

utse en ny ledamot i Kommunstyrelsen. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-06 KS 19/0411  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Cecilia Norlin (M) som ledamot 
i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Cecilia Norlin (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Cecilia Norlin (M) har den 15 juli 2019 inkommit med en begäran om att 

entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 15 juli 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Cecilia Norlin (M) 

 Socialnämnden 

 



Till: Marcus Sköld <Marcus.Skold@moderaterna.se> 
Ämne: Uppsägning av plats 
 
Hej!  
Jag måste tyvärr säga upp min plats i socialnämnden.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  

  

 

  

  

 

 

Politisk sekreterare Moderaterna i Upplands-Bro 

  

Kommunledningskontoret 

Upplands-Bro kommun 

196 81 KUNGSÄNGEN 

08 518 322 19 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-08-06 KS 19/0412  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Cecilia 
Norlin (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Cecilia Norlin (M). 

Sammanfattning 

Den 15 juli 2019 inkom en begäran om att Cecilia Norlin (M) entledigas som 

ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i 

Socialnämnden 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Nämndsekreterare 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-13 KS 19/0472  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Monica Nordebo (L) som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Monica Nordebo (L) entledigas som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Monica Nordebo (L) begärde den 12 september 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 12 september 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Monica Nordebo (L) 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-13 KS 19/0473  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Monica Nordebo (L) 

Förslag till beslut 

XX (L) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Monica 

Nordebo (L). 

Sammanfattning 

Monica Nordebo (L) begärde den 12 september 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör 

därför utse en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-17 KS 19/0483  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Erik Karlsson (V) som 
ersättare i Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Erik Karlsson (V) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



Till/
Upplands-Bro kommun
KS
KF valberedning
oppositionsrådet Camilla Jansson

Hej!

Önskar meddela er att vi efter Kerstin Åkare har nominerat Erik Karlsson, nuvarande ersättare i KS 
att inta den ordinarie platsen i kommunstyrelsen. Partiets sekreterare, Tomas Carneheim, 
nomineras till ersättare i kommunstyrelsen.

Vidare vill vi meddela att Erik Karlsson omedelbart inträder som gruppledare i Upplands-Bro 
kommun för Vänsterpartiet Upplands-Bro.

Med vänlig hälsning
Bro den 5 september 2019

eu
Erik Karlsson
styrelsen

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-17 KS 19/0482  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter 
Erik Karlsson (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Erik Karlsson (V). 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bör därför 

utse en ny ersättare i Kommunstyrelsen. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-20 KS 19/0495  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Monica Vasquez (V) som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Monica Vasquez (V) entledigas som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Monica Vasquez (V) begärde den 19 september 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 19 september 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Monica Vasquez (V) 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-09-20 KS 19/0496  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Monica Vasquez (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Monica 

Vasquez (V) 

Sammanfattning 

Monica Vasquez (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

  

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-02 KS 19/0278  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Sussanne Persson (V) från sitt 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Sussanne Persson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Sussanne Persson (V) har den 1 oktober 2019 inkommit med en begäran om 

entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 1 oktober 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Sussanne Persson (V) 

 Socialnämnden 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



Från: Sussanne Persson <susson65@outlook.com> 
Skickat: den 1 oktober 2019 19:26 
Till: Karin Haglund; Sussanne Persson 
Kopia: Linda-Mari Nilsson 
Ämne: Re: begäran om entledigande behöver komma in till Kommunstyrelsens 

maillåda 
 
Hej 
Jag begär entledigande från mitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

Vänligen 

Sussanne Persson  

Skaffa Outlook för Android 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-02 KS 19/0280  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter 
Sussanne Persson (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne Persson (V). 

Sammanfattning 

Sussanne Persson (V) har den 1 oktober 2019 begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Socialnämnden. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0337  

Kommunfullmäktige 
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Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

2 Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 Lindströmska stiftelsen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 53 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 177 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: XX och XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 42 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 124 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 68 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 36 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 27  Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 77 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 197 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S), Mait 

Johansson (M) och Börje Wredén (L) 

2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V) och två val 

till ersättare bordläggs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att utse tre 

ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Ledamöter Ersättare 

Rolf Nersing (S) Erik Karlsson (V) 

Mait Johansson (M) Bordläggning 

Börje Wredén (L) Bordläggning 

 

 Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0341  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Förslag till beslut 
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Länsstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 55 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 179 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Förslag till beslut 

Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 

 



Från: Olsson Peo <Peo.Olsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 17 oktober 2018 15:04 
Till: kontaktcenter@sollentuna.se; kontaktcenter@sigtuna.se; Värmdö Kommun; 

Järfälla Kommun; Kommun; Kommunstyrelsen; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; Vaxholm Stad; Kontaktcenter; Kontakt Danderyd; 
Ekerö Direkt; Haninge Kommun; Info Nynäshamn; Kommun; Vaxholm Stad; 
Huddinge Kommun; Nykvarns kommun; 
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se; kontaktcenter@sigtuna.se; 
Österåkers Kommun; asa.maria.jackson@stockholm.se; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; karin.ohlander@taby.se; 
vasbydirekt@upplandsvasby.se; Värmdö Kommun; Vallentuna Kommun; 
Sollentuna Kommun 

Ämne: Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 
 
Hej 
 
Tacksam om du kan vidarebefordra detta mejl till lämplig person. 
 

Länsstyrelserna söker nya 
begravningsombud 
 
 

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av 
församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att 
församlingarna tar tillvara på de personers intressen som 
inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya 
begravningsombud i hela Sverige. 

 
Länk till nyheten: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-
stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-10-15-lansstyrelserna-soker-nya-
begravningsombud.html 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
.peo 
 
-------------------------------------------------- 
Peo Olsson 
Enheten för kommunikation 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 Stockholm 



Besök: Regeringsgatan 66 
Telefon: 010-223 15 02 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 127 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 

begravningsförordningen. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 

begravningsförordningen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 67 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 

 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 28  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 79 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 199 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att bordlägga frågan. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Länsstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-12 KS 18/0504  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i socialnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 169 Val av ersättare i Socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 31 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 113 Val av en ersättare i Socialnämnden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 40 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 62 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 20  Val ersättare i socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 

 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 174 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anni Ullberg (S) 

Susanne Engzell (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Cecilia Norlin (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Daniel Spagnolo (KD) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Martin Normark (L) 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

Jessica Dannefalk (S) 

Sadid Hossain (S) 

Helena Austrell (S) 

Marcus Sköld (M) 

Malin Fornander (M) 

Annelie Åberg (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Sussanne Persson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Ulf Hilonen (L) 

3. Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 

4. Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anni Ullberg (S) 

Susanne Engzell (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Cecilia Norlin (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Martin Normark (L) 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

Jessica Dannefalk (S) 

Sadid Hossain (S) 

Helena Austrell (S) 

Marcus Sköld (M) 

Malin Fornander (M) 

Annelie Åberg (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Sussanne Persson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Ulf Hilonen (L) 

3 Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-11 KS 18/0508  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i valnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i valnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslut sänds till 

 Valnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 49 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 173 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018. 

Förslag till beslut 

1.  Till ledamot i Valnämnden utses: XX (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses: XX (MP) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 119 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 

i Valnämnden. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 

i Valnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 66 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Val av ledamot (MP) i Valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i Valnämnden bordläggs.  

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 26  Val av ledamot och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 178 Val av ledamöter och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 

Kjell Borg (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Gloria Cederlöf (V) 

Anna Thorburn (C) 

Anders Eklöf (L) 

Bordläggning (MP) 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

Mikki Lemne (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Bordläggning (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 

Kjell Borg (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Gloria Cederlöf (V) 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Anna Thorburn (C) 

Anders Eklöf (L) 

Bordläggning (MP) 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

Mikki Lemne (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Bordläggning (MP) 

3 Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på att Bengt Johansson (S) utses till ordförande för 

valnämnden. 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Martin 

Normark (L) yrkar på valnämndens förslag om att utse Karl-Erik Lindholm 

(KD) till ordförande i valnämnden. 

Erik Karlsson (V) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordförande i valnämnden. 

Klas Dürhagen (MP) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordföranden 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i 

valnämnden i enlighet med valberedningens förslag. 

Ordföranden finner sen att det finns två förslag till beslut till ordförande i 

valnämnden, Karl-Erik Lindholm (KD) och Bengt Johansson (S). 

Ordföranden finner att sluten votering begärs. Efter omröstning finner 

ordföranden att Karl-Erik Lindholm (KD) utses till ordföranden för 

valnämnden. 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Omröstningsresultat 

Under sluten votering lämnas följande röster: 

Karl-Erik Lindholm (KD) 19 röster, Bengt Johansson (S) 15 röster, 6 blanka 

röster. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-02-26 KS 19/0145  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M) 

Förslag till beslut 

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

Vallqvist (M). 

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 176 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0145 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

Förslag till beslut 

Till ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 

omsorgsnämnden utses: XX (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 41 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 123 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0145 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Arne Vallqvist (M) i 

Gymnasie- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Arne Vallqvist (M) i 

Gymnasie- och omsorgsnämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 50 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 72 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0145 

Beslut 

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 

omsorgsnämnden bordläggs.  

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 

omsorgsnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-08 KS 19/0166  

Kommunfullmäktige 
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Val av begravningsförrättare efter Marianne 
Kjellberg (V)  

Förslag till beslut 

XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 54 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 178 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 126 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 

efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 

efter Marianne Kjellberg (V). 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 74 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0194  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 

Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 47 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 171 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 116 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 56 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 78 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

bordläggs.  

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunledningskontoret  

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-12 KS 19/0238 

Kommunfullmäktige 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson 

Förslag till beslut 

XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea 

Andersson. 

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019.

Beslut sänds till 

 Den valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



 PROTOKOLLSUTDRAG 58 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 181 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea Andersson 

utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 
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