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§ 171 Övergripande mål och budget 2021 
med planering för 2022 – 2023 

 Dnr KS 20/0363 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag 28 oktober 2020. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 
28 oktober 2020. 

6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021. 

8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet 
med bilaga 2 

11. Kommunfullmäktige fastställer budget 2021 för kommunens revision i 
enlighet med revisionens äskande. 

12. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Fredrik Kjos (M) förslag 
till ändring av text på sidan 38, punkt 12. 
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Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S), 
Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) Annika Falk (S) och Helena Austrell 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut med 
följande text: 

”Den budget minoritetsstyret fått gehör för i kommunfullmäktige är en ordrik men 
reformfattig budget utan framtidsperspektiv och satsningar.   

Det är en budget som skär ner på anslagen till förskola och skola, det lämnas inte ens 
kompensation för ökat antal barn, pris och löneökningar och ökade hyreskostnader. 
Det grundläggande behovet ligger på 37 100 000 men minoritetsstyret har endast 
avsatt 32 100 000, en besparing på 5 000 000.  

Kommunens ekonomi ska självklart vara ansvarsfull och långsiktig. Vi ska samla i 
ladorna för svåra tider och använda varje skattekrona effektivt och smart men med 
statsbidrag, resultatutjämningsreserv på 100 miljoner kronor och skatteintäkter finns 
utrymmer att satsa på viktiga områden som barn- och ungas framtid!  

De lägger också extra avgifter på hyresgäster hos Upplands-Brohus.   

Att dessa hyresgäster ska betala 7 miljoner kronor mer till kommunen än övriga som 
tex bor i bostadsrätt eller villa är djupt orättvist. Pengar som kommunen sedan ska 
använda till trygghetssatsningar enligt minoritetsstyrets vilja.  

Ord om valfrihet förekommer flitigt men egentligen så begränsas Barn till 
föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande rätt till 30 timmars 
förskola per vecka till 15 timmar/vecka. Varför ska inte dessa barn ha möjligheter att 
ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Dessutom 
begränsar de också barnens föräldrar att själva bestämma om sin ledighet under 
sommaren och övriga året.”  

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
till beslut.  

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för 
arbetet med budget 2021-2023.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) har 28 oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 
2021 och planering för 2022-2023. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-xx med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 2022-
2023. 

• Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 28 oktober 2020. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 
oktober 2020. 

6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021. 

8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 

Kommunfullmäktige beslutar för egen del 
Kommunfullmäktige fastställer budget 2021 för kommunens revision i enlighet 
med revisionens äskande. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till övergripande 
mål och budget för 2021 med en justering enligt följande: 

Texten under punkt 12 på sidan 38 under rubrik 5.3 ”Ägardirektiv till AB Upplands-
Brohus” ersätts helt med följande text: ”Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-
Bro kommun.” 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut med 
justering i enlighet med Fredrik Kjos (M) förslag enligt ovan. 

Mattias Peterson (C), Martin Normark (L), Börje Wredén (L) och Lisa 
Edwards (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till övergripande mål 
och budget för 2021. 

Camilla Janson (S), Kerstin Ahlin (S), Helena Austrell (S), Naser Vukovic (S), 
Rasmus Lindstedt (S) och Björn-Inge Björnberg (S) yrkar bifall till gemensamt 
förslag till övergripande mål och budget för 2021 från Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Erik Karlsson (V), Khalouta Simba (V) och Annelies Lindblom (V) yrkar bifall 
till gemensamt förslag till övergripande mål och budget för 2021 från 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
budget för 2021. 

Yttranden 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Martin Normark (L), Mattias Peterson (C), 
Tina Teljstedt (KD), Lisa Edwards (C), Marcus Sköld (M), Börje Wredén (L), 
Jan Stefansson (KD), Erik Karlsson (V), Camilla Janson (S), Jan Lannefelt (S), 
Rolf Nersing (S), Sara Ridderstedt (MP), Birgitta Nylund (S), Naser Vukovic 
(S), Helena Austrell (S), Kerstin Ahlin (S), Rasmus Lindstedt, Annelies 
Lindblom (V), Katarina Olofsson (SD) och Khalouta Simba (V) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns följande tre förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsens förslag till övergripande mål och budget 2021 med 
Fredrik Kjos (M) yrkande om justering av text på sid 38, punkt 12. 

2. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma förslag 
till övergripande mål och budget för 2021.  

3. Sverigedemokraternas förslag till budget för 2021.  
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Ordförande ställer förslagen gentemot varandra med Kommunstyrelsens 
förslag som huvudförslag. Han ställer först Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiets gemensamma förslag till budget mot Sverigedemokraternas 
förslag till budget och finner att Kommunfullmäktige vill ställa 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma förslag till 
budget mot Kommunstyrelsens förslag till budget.  

Ordförande ställer därefter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets gemensamma förslag till budget mot Kommunstyrelsens förslag 
till budget och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till budget.  

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet beslutas i enlighet 
med Kommunstyrelsens förslag till budget, röstar ”ja” och de som önskar att 
ärendet beslutas i enlighet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets gemensamma förslag till budget röstar ”nej”. 

Efter omröstning uppfattar ordföranden 19 röster på ”ja”, 15 röster på ”nej” 
och 7 ledamöter som avstår att rösta. Ordföranden konstaterar att 
Kommunfullmäktige därmed har beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens 
förslag till övergripande mål och budget för 2021 med Fredrik Kjos (M) förslag 
om justering av text på sid 38, punkt 12. Han konstaterar också att 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget 2021 för kommunens 
revision i enlighet med revisionens äskande. 

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

Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Revisorerna 

• AB Upplands-Brohus 

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

• Upplands-Bro kommunföretag AB 
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§ 172 Tertialrapport 2 - 2020 med 
delårsbokslut 

 Dnr KS 20/0639 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
augusti 2020. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S), 
Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) Annika Falk (S) och Helena Austrell 
(S) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V), Khalouta Simba (V) och Annelies Lindblom (V) deltar inte 
i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD), 
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje 
Svensson (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta 
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 
nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat för perioden på 50,1 mnkr exklusive 
sociala investeringsfonden. Nämnderna uppvisar totalt ett underskott jämfört 
med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och försäljning av 
exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft i 
samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag 
för. Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr. 

Helårsprognos för kommunen är en negativ avvikelse mot budget på 17,3 miljoner 
kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med covid-19 och har 
gjort en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta och kommer att göra 
ytterligare en ansökan i november. Totalt handlar det om cirka 27,4 miljoner 
kronor. Skulle kommunen beviljas samtliga medel skulle avvikelsen mot budget 
istället vara positiv om cirka 10,1 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02 

• Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun  
• Tertialrapport 2 2020 Kommunstyrelsen  
• Tertialrapport 2 2020 Bygg- och miljönämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Socialnämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Utbildningsnämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Äldre- och omsorgsnämnden  
• Miljöbokslut Tertial 2 2020 
• Personalbokslut Tertial 2 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
augusti 2020. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och koncernbolag 
  



  PROTOKOLL 13 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 173 Revidering av avfallstaxa 
 Dnr KS 20/0699 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021. 

2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången 
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden 
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det 
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020. 

3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar. 

Sammanfattning 
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020. 
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten 
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på 
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand 
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att 
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och 
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020. 
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska 
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits 
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full 
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas 
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling 
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.  
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om framtagande av ny 
avfallstaxa 2020. 
  



  PROTOKOLL 14 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 

2020 
• Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

• Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, KF § 198 

• Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021. 

2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången 
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden 
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det 
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020. 

3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi socialdemokrater välkomnar det steg i underlättande av cirkulärt beteende som det 
nya insamlingssystemet med bostadsnära insamling av förpackningar innebär för en- 
och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus. Vi anser också att det är viktigt att samma 
och likvärdiga förutsättningar också ska ges för boende i flerfamiljshus.” 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 15 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 174 Revidering av Mät- och karttaxa 
 Dnr KS 20/0700 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari 
2021. 

2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 
PKV-index. 

3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mät- och karttjänster. Nu 
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller 
timtaxan 2018.  

Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades 
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information 
beräknas utifrån en fastställd formel. 

Nya riktlinjer från Skatteverket innebär att det ska vara moms för mättjänsten 
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat. 

Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med 
bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån 
efterfrågan. Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer. 

Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och 
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så 
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken. 
I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en själv-
finansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av 
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs 
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.  

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om Mät- och karttaxa 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020 

• Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut  

• Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020 



  PROTOKOLL 16 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari 
2021. 

2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 
PKV-index. 

3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 17 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 175 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

 Dnr KS 20/0701 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

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

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

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

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

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

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



  PROTOKOLL 18 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020. 

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

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

• Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

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

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

entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

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

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

och 2024-01-01 

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

förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

konsumentprisindex, KPI. 

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

förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

Entreprenadindex, serie 311. 

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

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

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

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



  PROTOKOLL 19 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

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

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Rolf Nersing (S)  X  
Lars Axelsson (M) X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   
Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Johan Silversjö (SD) X   
Hans Åberg (L) X   
Helena Austrell (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP) X   
Marcus Sköld (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X   
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mats Högberg (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Kerstin Ahlin (S)  X  



  PROTOKOLL 20 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Paul Gustafsson (M) X   
Annette Nyberg (SD) X   
Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Stanislaw Lewalski (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hino Salad Ali (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) X   
Rolf Andersson (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmestedt (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   
Börje Svensson (SD) X   
Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Tekniska nämnden 
  



  PROTOKOLL 21 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 176 Upplands-Bro kommuns deltagande i 
ett samordningsförbund 

 Dnr KS 20/0663 

Beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning 
av Samordningsförbundet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg 
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk 
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt 
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen. 
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för 
samordningsförbundet.  

Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av 
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma 
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna 
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i 
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige. 

Gymnasie- och Arbetslivsnämnden beslutade den 24 september att föreslå 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att ge kontoret i uppdrag att 
ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att 
utreda en fortsatt utvidgning av Samordningsförbundet. 

Kommunledningskontoret bedömer att när de praktiska förutsättningarna är 
utredda behöver budget hanteras, vilket sker i samband med ansökan om 
medlemskap. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020. 

• Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämnden sammanträde 
den 24 september 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning 
av Samordningsförbundet. 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 23 (46)  
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§ 177 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

 Dnr KS 20/0665 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till  
Socialnämndens ansvarsområde. 
 
Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 
organisationsförändring. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

• Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde  

• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 

• Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Hibo Salad Ali (S) yrkar på återremiss för Socialdemokraternas räkning med 
följande motivering: 

”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste ta i 
beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 
verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 
Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 
kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur vuxenutbildningen 
drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till kommunens 
arbetsmarknadsinsatser.  

Socialdemokraterna föreslår därför att underlaget, Förslag till organisationsförändring, 
behöver kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på 
en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 
organisationsförändring.” 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas yrkande om återremiss. 

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

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

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

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

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

Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   
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Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Unga vuxna och föräldrar är extra prioriterade grupper för en del av de insatser 
arbetsmarknadsenheten arbetar med. Miljöpartiet förordar därför en fortsatt nära 
koppling med tillhörande samordningsvinster med vuxenutbildningen och 
näringslivskontoret.” 

Sverigedemokraterna lämnar genom Katarina Olofsson (SD) följande 
protokollsanteckning: 

”SD konstaterar att det hittills inte finns någon plan för denna sammanslagning av 2 
helt olika enheter och att en organisationsförändring i sig själv, inte automatiskt 
kommer att ge de verksamhetsvinster vi förväntar oss. 

SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i socialkontorets 
verksamhet skall genomföras. Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur AME-
gruppen förväntas arbeta internt med informationsöverföring till/från socialkontoret, 
formell rapportering internt/externt samt grundläggande arbetsprocesser, t.ex. 
kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga enheter inom socialkontoret 
samt eventuella förändringar i AME ́s organisation.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Socialnämnden 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
  



  PROTOKOLL 27 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 178 Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2020 

 Dnr KS 19/0547 

Beslut 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 19 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 8 oktober 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga kontorschefer 

• Samtliga nämnder 
  



  PROTOKOLL 28 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 179 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2020 

 Dnr KS 19/0548 

Beslut 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020 
godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36 
obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020 
godkänns. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga kontorschefer 

• Samtliga nämnder 
  



  PROTOKOLL 29 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 180 Entledigande av Per-Erik Nordell (KD) 
som ersättare i Tekniska nämnden 

 Dnr KS 20/0028 

Beslut 
Per-Erik Nordell (KD) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Per-Erik Nordell (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 23 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
Per-Erik Nordell (KD) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Per-Erik Nordell (KD) 
• Tekniska nämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreteraren 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 30 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 181 Entledigande av Gulnara Gataullina (M) 
som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Gulnara Gataullina (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 28 oktober 2020 

Förslag till beslut 
Gulnara Gataullina (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Gulnara Gataullina (M) 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 31 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 182 Entledigande av Seid Alajbegovic (S) 
som ersättare i Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 20/0022 

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

Sammanfattning 
Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020. 

Förslag till beslut 
Seid Alajbegovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 

• Seid Alajbegovic (S) 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare  
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 32 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 183 Entledigande av Börje Svensson (SD) 
som ledamot i Tekniska nämnden 

 Dnr KS 20/0028 

Beslut 
Börje Svensson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Tekniska 
nämnden. 

Sammanfattning 
Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande inkommen den 7 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
Börje Svensson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Tekniska 
nämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Börje Svensson (SD) 
• Tekniska nämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 33 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 184 Val av ersättare i Tekniska nämnden 
efter Per-Erik Nordell (KD) 

 Dnr KS 20/0028 

Beslut 
Daniel Lilja (KD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik Nordell 
(KD). 

Sammanfattning 
Per-Erik Nordell (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
XX utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik Nordell (KD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Daniel Lilja (KD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik Nordell 
(KD). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Tekniska nämnden  
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 34 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 185 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen 
efter Lisbeth Waern (M) 

 Dnr KS 20/0022 

Beslut 
Andreas Åström (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth 
Waern (M). 

Sammanfattning 
Lisbeth Waern (M) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot i 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth Waern (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Andreas Åström (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth 
Waern (M) 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 35 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 186 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Seid Alajbegovic (S) 

 Dnr KS 20/0022 

Beslut 
Rolf Nersing (S) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid 
Alajbegovic (S). 

Sammanfattning 
Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid Alajbegovic (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Rolf Nersing (S) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid 
Alajbegovic (S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 36 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 187 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Lena 
Åkerlind (M) 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Peter Wissing (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena 
Åkerlind (M). 

Sammanfattning 
Lena Åkerlind (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden. En ny ledamot ska därför utses av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena Åkerlind (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Peter Wissing (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena 
Åkerlind (M). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Utbildningsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 37 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 188 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Linda 
Pettersson (S) 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Björn-Inge Björnberg (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S) 

Sammanfattning 
Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Linda 
Pettersson (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Björn-Inge Björnberg (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S) 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 38 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 189 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Linda Pettersson 
(S) 

 Dnr KS 20/0027 

Beslut 
Christer Norberg (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Linda Pettersson (S). 

Sammanfattning 
Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Linda 
Pettersson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Christer Norberg (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Linda Pettersson (S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 39 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Valberedningens ordförande  
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 40 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 191 Val av ny ledamot och ordförande i 
Utbildningsnämnden efter Kaj 
Bergenhill (M) 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
1. Paul Gustafsson  (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter 

Kaj Bergenhill (M) 

2. Paul Gustafsson (M) utses till ny ordförande i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Kaj Bergenhill (M) är från och med den 2 november 2020 är mantalsskriven på 
annan ort. Hans uppdrag som ledamot och ordförande i Utbildningsnämnden 
har därmed upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot 
samt ordförande för Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020. 

Förslag till beslut 
1. XX (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Kaj 

Bergenhill (M) 

2. XX utses till ny ordförande i Utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

1. Paul Gustafsson  (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter 
Kaj Bergenhill (M) 

2. Paul Gustafsson (M) utses till ny ordförande i Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde / de valda 
• Utbildningsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 41 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 192 Val av ledamot i Tekniska nämnden 
efter Börje Svensson (SD) 

 Dnr KS 20/0028 

Beslut 
Jan Hellman (SD) utses till ledamot i Tekniska nämnden efter Börje Svensson 
(SD). 

Sammanfattning 
Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ledamot i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ledamot i Tekniska nämnden efter Börje Svensson (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Jan Hellman (SD) utses till ledamot i Tekniska nämnden efter Börje Svensson 
(SD). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Tekniska nämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 42 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 193 Val av begravningsförrättare 
 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterat ett namnförslag till uppdraget 
som begravningsförrättare. 

Sammanfattning 
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. Det finns dock inget 
krav på att varje kommun ska utse en begravningsförrättare. 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Posten har därefter inte tillsatts.  

Enligt kommunallagen 5 kap 51 § går det att utläsa följande: ”Ett bordlagt 
ärende ska behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde om fullmäktige inte 
beslutar något annat. " Det innebär således att Kommunfullmäktige kan besluta 
att bordlägga ärendet om begravningsförrättare under en viss tid eller tills det 
finns ett förslag på någon som kan utses till aktuell post.  

I dagsläget finns inte någon aktuell person att nominera för uppdraget som 
begravningsförrättare. Med hänsyn till detta föreslås att ärendet bordläggs och 
behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde först när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterar ett namnförslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterat ett namnförslag till uppdraget 
som begravningsförrättare. 
Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktiges valberedning 
  



  PROTOKOLL 43 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 194 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
1. Till ledamot i Valnämnden utses Tilman Thulesius (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses Klas Dürhagen (MP)  

Sammanfattning 
I början av varje mandatperiod ska 8 ledamöter och 8 ersättare i valnämnden 
tillsättas enligt gällande reglemente för nämnden. För pågående 
mandatperioden 2019-2022 har sju ledamöter och sju ersättare utsetts till 
valnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse ytterligare en ledamot och en 
ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamot i Valnämnden utses XX (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses XX (MP). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamot i Valnämnden utses Tilman Thulesius (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses Klas Dürhagen (MP). 

Beslutet skickas till: 

• Valnämnden 
• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 

  



  PROTOKOLL 44 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 195 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX och XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Valberedningens ordförande 
  



  PROTOKOLL 45 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 196 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Kaj Bergenhill (M) 

 Dnr KS 20/0022 

Beslut 
Birgitta Dickson (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Kaj 
Bergenhill (M). 

Sammanfattning 
Kaj Bergenhill (M) är från och med den 2 november 2020 är mantalsskriven på 
annan ort. Hans uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen har därmed upphört. 
Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Kaj Bergenhill (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande för Kommunfullmäktiges valberedning, Paul Gustafsson (M), 
redogör för valberedningens förslag: 

Birgitta Dickson (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Kaj 
Bergenhill (M). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 46 (46)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-11-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 197 Anmälningar 
1. Motion om skidspår med konstsnö 
2. Motion om badplats och park i Vållsvik 
3. Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och 

Rösaringsåsen Naturreservat 
4. Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats 
5. Äldre-och omsorgsnämndens beslut §42 - Medborgarförslag om att 

kommunen ska tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år 
6. Tekniska nämndens beslut § 84 - Svar på medborgarförslag om utegym 

vid Lidl, Norrboda bostadsområde 
7. Tekniska nämndens beslut § 82- Svar på medborgarförslag om att sätta 

upp flera papperskorgar i Brunna. 
8. Tekniska nämndens beslut §85 – Svar på Medborgarförslag om 

införande av allmän årlig klippning av vägkanter 
9. Tekniska nämndens beslut §86 – Svar på Medborgarförslag om att 

namnge nya torget i Kungsängen till Oscar Sjölanders torg. 
10. Tekniska nämndes beslut § 87 – Svar på Medborgarförslag om att 

namnge den del av Kyrkvägen som går mellan Enköpingsvägen och 
Gamla Landsvägen till Jennie Sjölanders väg. 

11. Tekniska nämndens beslut § 83 - Svar på medborgarförslag om att 
anlägga en hundrastgård i Brunna 

12. Tekniska nämndes beslut § 90 - Svar på Medborgarförslag om 
miljöstation på Artistvägen. 

13. Tekniska nämndens beslut § 91 - Svar på medborgarförslag om nytt 
system för övrigt avfall. 

14. Tekniska nämndes beslut § 89 - Svar på medborgarförslag om balplast 
15. Tekniska nämndens beslut § 88 - Svar på Medborgarförslag om 

namnändring av Pettersbergrondellen. 
16. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40 - Svar på medborgarförslag om 

att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro 
17. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 31 - Förslag till 

organisation för Arbetsmarknadsenheten 
18. Upprop för det svenska landskapet 
19. Inbjudan från SKR - Webbsänt seminarium för fullmäktiges presidium 
20. Kultur-och fritidsnämnden § 48 Svar på medborgarförslag om att bygga 

en anläggning för vattensporter som kräver draghjälp 
21. Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 49 Svar på 

medborgarförslag om att kommunen ska erbjuda brädspel, rollspel och 
figurspelsmöjligheter i Kulturhuset 

22. Kultur och fridsnämnden protokollsutdrag § 50 Svar på 
medborgarförslag om duschar vid badplatser 
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