
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 6 november 2019 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-21 KS 19/0570  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att bygga farthinder samt 
gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen 
och Lärarvägen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 21 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga farthinder samt 

gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 21 oktober 2019. 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 21 oktober 2019 09:30 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

E-postadress 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Inför hastighetshinder på 

Norrgårdsvägen, Kamrervägen och 
Lärarvägen i Bro omgående och bygg 
sen gångbana. 

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) 

Norrgårdsvägen i Bro är en gata som 
används av många barn som skolväg 

till Härneviskolan. Även Kamrervägen 
och Lärarvägen ingår i den sträcka 
som barnen går. Gatorna saknar 

gångbana så barnen måste gå direkt 
på gatan. Längs ena sidan på 
Norrgårdsvägen står alltid 

gatuparkerade bilar (för övrigt utan 
hänsyn till datumparkeringen) vilket 
gör att barnen går mitt i gatan. Många 

barn cyklar också, vingligt på barns 
vis, mitt i gatan. Vid samma tid som 
barnen ska till och från skolan är det 

också en omfattande trafik med 
skjutsande föräldrar och lastbilar med 
transporter till skolan och Norrgården. 

Och de som kör bil struntar fullständigt 
i hastighetsbegränsningen på 30 
km/timmen. Jag ser från mitt 

köksfönster hur bilarna kör i 

 



hastigheter som kan vara upp mot 50 -
70 km/timmen på Norrgårdsvägen
mellan Kamrervägen och
Köpmanvägen. Det är bara en
tid sfråga innan det händer en olycka,
incidenter med tvärbromsande bilar
sker då och då när ett barn cyklar ut
bakom en parkerad bil. Gatorna
används även i stor omfattning för
promenader med boende på
Norrgården och Allégården samt
naturligtvis av alla oss a ndra som bor i
området. Jag anser att kommunen
omgående ska bygga fysiska farthinder
på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och
Lärarvägen mellan Köpmanvägen och
Härneviskolan. Därefter måste en
gångbana längs samma gator byggas.

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-10-30 KS 19/0557  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att sätta upp fler 
papperskorgar i Brunna 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler 

papperskorgar i Brunna. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-30 KS 19/0557 

 
 

 

Bilagor 

 Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2019. 

 Beslut sänds till 

 Förslagsställaren  

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands - bro.se
Skickat: den 15 oktober 2019 06:40
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

 - po

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Fler papperskorgar till Brunna!

Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig

be skrivning av ditt
medborgarförslag.

Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Det är hundbajs överallt i Brunna. Det
saknas något enormt med
papperskorgar i alla områden. Speciellt
vid stråken där d et passerar mycket
hundar. Det saknas en vid
fotbollsplanen i Brunna närmast
livgardet (vändplanen vid pannåvägen)
Men det skulle behövas göras en plan
för detta och få ut flera stycken. Jag
har mött många hundägare och alla
har samma besvikelse över de få
papperskorgarna som finns

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-10-30 KS 19/0558  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att ordna "bebisgunga" till 
Penselparken och Drömparken 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att ordna en 

”bebisgunga” till Penselparken och Drömparken.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2019. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2019. 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands - bro.se
Skickat: den 15 oktober 2019 06:42
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Bebisgunga till penselparken samt
drömparken

Motivering (Här kan du
lämna en me r utförlig

beskrivning av ditt
medborgarförslag.

Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Eftersöker ”bebis - gungor” både till
penselparken samt även Drömparken
vid IP

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kommunledningskontoret  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-10-28 KS 17/0232  

Kommunstyrelsen 
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Omfördelning av medborgarförslag om att 
bygga ett utegym i Bro 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att bygga ett utegym i 

Bro till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 11 juli 2017 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i 

villaområdet kring Växthusvägen i Bro. Förslagsställaren skriver att ett utegym 

vore bra för hälsan hos de boende och en rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger 

isolerat och simhallen i Bro centrum har stängt stora delar av sommaren.  

Den 13 september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kultur- och 

fritidsnämnden behandlade medborgarförslaget på sitt sammanträde den 22 maj 

2018. Kultur- och fritidsnämnden håller med om att ett utegym behövs i Bro 

och därför planeras ett sådant i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Kultur- 

och fritidsnämnden ansvarar endast för utegym på fritidsanläggningar och inte i 

bostadsområden och föreslår därför att medborgarförslaget lämnas vidare till 

Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

maj 2018. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017. 

 Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro den 11 juli 2017. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet beaktas vid utredning av medborgarförslaget i kommande 

instans. 
  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-28 KS 17/0232 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

maj 2018. 

2. Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro den 11 juli 2017. 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



Medborgarförslag utegym 
Hej,


Jag har märkt att det är väldigt många här i området (runt Fjärilsstigen samt villaområdet vid 
Växthusvägen i Bro) som är aktiva och springer/tränar mycket. Därför föreslår jag att ett utegym 
byggs. Det skulle hålla människorna i trim. Det tjänar både hälsan och är en rolig aktivitet, 
framförallt då Bro är så isolerat och faktumet att simhallen har i princip stängt hela sommaren. 


Ett förslag på plats vore antingen vid Växthusvägen eller i närheten av villaområdet där. 
Personligen bor jag på Fjärilsstigen men tycker att det är mycket vandalisering i kvarteret (samt i 
Bro centrum & Råby) och då finns det en risk att utegymmet också vandaliseras eller att det 
stormas av barn som kommer leka där och inte begriper att det inte är syftet. 


Det vore underbart att ha ett utegym här i Bro, framförallt då vi har så mycket natur och outnyttjad 
yta så att man kan göra något positivt av den ytan och främja hälsan bland invånarna. 


Med vänlig hälsning, 




 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

 

§ 23 Medborgarförslag om att bygga ett 
utegym i Bro 
 Dnr KFN 17/0193 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta 

medborgarförslaget till Tekniska nämnden. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in från  

om att anlägga ett utegym i villaområdet kring Växthusvägen i Bro.  

 skriver att ett utegym vore bra för hälsan hos de boende och en 

rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger isolerat och simhallen i Bro centrum har 

stängt stora delar av sommaren.  

Kultur- och fritidsnämnden håller med om att ett utegym behövs i Bro och 

därför planeras ett i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar dock för utegym på fritidsanläggningar och inte i 

bostadsområden. Nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att överlåta 

medborgarförslaget till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 11 juli 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta 

medborgarförslaget till Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kommunledningskontoret  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-09-08 KS 17/0064  

Kommunstyrelsen 
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Omfördelning av medborgarförslag om 
belysning längs nya elljusspåret i Bro 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om belysning längs nya 

elljusspåret i Bro till Tekniska nämnden för beslut.  

Sammanfattning 

Den 20 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om att bygga ut elljusspåret i 

Bro genom att göra om den stig som går mellan Finnsta och Bro centrum till ett 

elljusspår. Stigen som förslagsställaren syftar på används idag främst som 

gångväg mellan Finnsta och Bro centrum. Den 22 mars 2017 beslutade 

Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och 

fritidsnämnden för beslut.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade medborgarförslaget på sitt 

sammanträde den 6 februari 2018. Kultur- och fritidsnämnden håller med om 

att belysning längs stigen skulle vara av nytta för de som använder den, genom 

att öka tryggheten och möjligheten att använda stigen när det är mörkt. 

Elljusspår anläggs för att underlätta för motion och Kultur- och fritidsnämnden 

anser att stigen inte är lämplig som ett motionsspår, utan passar bättre att 

användas som en gångväg. Därför är ett elljusspår inte en passande lösning i 

detta fall. 

Kultur- och fritidsnämnden går därför inte vidare med medborgarförslaget, 

men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan, om att istället 

anlägga en gångväg, till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 

februari 2018 

 Medborgarförslag om beslysning längs nya elljusspåret i Bro den 20 

februari 2017 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-09-08 KS 17/0064 

 
 

 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet beaktas vid utredning av medborgarförslaget i kommande 

instans.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 

februari 2018. 

2. Medborgarförslag om belysning längs nya elljusspåret i Bro den 20 

februari 2017. 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 





 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-06 

 

 

§ 5 Medborgarförslag om belysning längs 
nya elljusspåret i Bro 

 Dnr KFN 17/0088 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget, 

men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan till Tekniska nämnden 

om att istället anlägga en gångväg. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 20 februari 2017 kom ett medborgarförslag in om att bygga ut elljusspåret 

i Bro genom att göra om den stig som går mellan Finnsta och Bro centrum till 

ett elljusspår. 

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden 

mottog förslaget den 29 mars 2017. 

Stigen som förslagsställaren syftar på används idag främst som gångväg mellan 

Finnsta och Bro centrum. Kultur- och fritidsnämnden håller med om att 

belysning längs stigen skulle vara av nytta för de som använder den, genom att 

öka tryggheten och möjligheten att använda stigen när det är mörkt. 

Elljusspår anläggs för att underlätta för motion. Kultur- och fritidsnämnden 

anser att stigen inte är lämplig som ett motionsspår, utan skulle snarare 

användas som en gångväg. Därför är ett elljusspår inte en passande lösning i 

detta fall. 

Kultur- och fritidsnämnden går därför inte vidare med medborgarförslaget, 

men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga 

en gångväg till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget, 

men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga 

en gångväg till Tekniska nämnden. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-06 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Andrée Wright (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag med 

redaktionella förändringar där ”till Tekniska nämnden” flyttas för att undvika 

ett syftningsfel. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Kanslistaben 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-10-03 KS 17/0207  

Kommunfullmäktige 
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Omfördelning av medborgarförslag om service 
till äldre 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om service till äldre i 

kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 16 juni 2017 inkom ett medborgarförslag om service till äldre i 

kommunen. I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att kommunen har 

en service, en så kallad fixartjänst, för dem som är över 70 år och till exempel 

behöver hjälp med att byta lampor hemma. Förslagsställaren anser att 

kommunen även bör ha en service för att äldre ska kunna bo kvar i sina hus. 

Kommunen ska genom denna tjänst till exempel byta packningar och tätningar 

i vattenkranar. 

Den 26 september 2019 behandlades medborgarförslaget vid Socialnämndens 

sammanträde. Eftersom kommunens fixartjänst tillhör Arbetsmarknadsenheten 

föreslår Socialnämnden att medborgarförslaget lämnas över till Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019 

 Medborgarförslag om service till äldre den 16 juni 2017. 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 september 

2019.13 september 2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

september 2019. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet beaktas vid utredning av medborgarförslaget i kommande 

instans. 
  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-03 KS 17/0207 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri 

Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 september 

2019. 

2. Medborgarförslag om service till äldre den 16 juni 2017 

Beslut sänds till 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Socialnämnden 

 





 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (27)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-26 

 

 

§ 66 Medborgarförslag om service till äldre i 
kommunen 

 Dnr SN 17/0135 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslag 

om service till äldre i kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Den 16 juni 2017 inkom ett medborgarförslag om service till äldre i 

kommunen. I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att kommunen har 

en service, en så kallad fixartjänst, för dem som är över 70 år och till exempel 

behöver hjälp med att byta lampor hemma. Förslagsställaren anser att 

kommunen även bör ha en service för att äldre ska kunna bo kvar i sina hus. 

Kommunen ska genom denna tjänst till exempel byta packningar och tätningar 

i vattenkranar.  

Då kommunens fixartjänst tillhör Arbetsmarknadsenheten så vidarebefordrar 

Socialnämnden detta medborgarförslag till Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

för besvarande. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019 

 Bilaga – medborgarförslag om service till äldre den 16 juni 2017 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslag 

om service till äldre i kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för 

besvarande. 

 

Beslutet skickas till: 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kommunledningskontoret  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-10-08 KS 19/0528  

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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Förslag till ny taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska träda i 

kraft den 1 januari 2020. 

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan 

utifrån konsumentprisindex. 

Sammanfattning 

Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 

att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 

trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 

påverkats av arbetena föreslår Kommunledningskontoret att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 

tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 

startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 

godkänd slutbesiktning.  

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 

(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 

startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 

anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 

tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 

schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 

i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 

oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019. 

 Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-10-08 KS 19/0528 

 
 

Ärendet 

Kommunen växer och i takt med det ökar också antalet väg- och schaktarbeten. 

Nya exploateringsområden byggs, vilket ofta resulterar i stora arbeten i och 

omkring vägområdena. Den ökande mängden vägarbeten gör även att antalet 

entreprenörer som inte följer kommunens krav och bestämmelser har ökat. 

Dessutom finns ett problem med att det idag inte finns något tydligt incitament 

för entreprenörer att slutföra och återställa påbörjade arbeten, vilket resulterar i 

onödigt långa omledningar, avstängningar, avspärrningar, öppna schaktarbeten 

samt dröjsmål till slutbesiktning.  

Idag kostar en ansökan för Trafikanordningsplaner 1 500 kr och Schakttillstånd 

1 500 kr. I detta förslag så ändras inte dessa taxor. 

Att förlänga tillstånden kostar idag en engångssumma på 300 kr per 

förlängning av respektive ansökan. De problem som uppstått är att 

entreprenörer förlänger tillstånden orimligt lång tid och att det inte finns 

incitament för entreprenören att avsluta och återställa marken. Ju kortare 

tillståndstid desto mindre trafikpåverkan. För att få bukt på detta problem har 

en undersökning genomförts för att identifiera hur andra kommuner gjort för 

att lösa problemet. Med detta som underlag har ett förslag arbetats fram som är 

bra för Upplands-Bro kommun. (se bilaga 1) 

Förslaget är att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 

tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 

startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 

godkänd slutbesiktning.  

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 

(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 

startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 

anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 

tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 

schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 

i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 

oförändrade. 

Den ändrade taxan i förslaget kommer innebära att entreprenörerna måste ta 

fram en mer exakt tidplan över arbetet samt att ju längre tid arbetet tar desto 

mer kommer det kosta för entreprenören, vilket i sin tur ger ett incitament till 

att slutföra påbörjade arbeten. För kommuninvånarna kommer detta innebära 

att det inte kommer finnas öppna schakter och pågående trafikanordningsplaner 

längre perioder än nödvändigt. I dagsläget kan en entreprenör förlänga ett 

tillstånd flera gånger till en låg kostnad, vilket resulterar i många och långa 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-10-08 KS 19/0528 

 
 

öppna schakter (gropar) samt avstängningar/omledningar för trafik och 

oskyddade trafikanter runt om i vår kommun.  

Den föreslagna taxan är bättre anpassad till det löpande arbetet samt är satt till 

en lämplig nivå för kommunens läge och utbyggnadsgrad. 

Taxeändringen innebär ingen höjning av ansökningskostnaden 

(handläggningskostnaden) eller övriga taxor exempelvis vid viten utan enbart 

att dagstaxa införs (efter 30 dagar från beslutat startdatum för schakttillstånd 

och från om med beslutat startdatum för trafikanordningsplaner. Se tabell 1 

nedan: 

Tabell 1. Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa. 

 Nuvarande taxa Förslag på ny taxa 

Schakttillstånd 1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan 

1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan (ingen 

förändring) samt 100 

kr per dag efter 30 

dagar från beslutat 

startdatum 

Trafikanordningsplaner 1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan 

1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan (ingen 

förändring) samt 100 

kr per dag från 

beslutat startdatum  

Förlängning av 

schakttillstånd 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort  

Förlängning av 

trafikanordningsplaner 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort 

Generella 

trafikanordningsplaner 

vid större arbeten 

5 000 kr per år 5 000 kr per år (ingen 

förändring) 

 

För större byggarbetsplatser som pågår under en längre tid ansöker 

entreprenören om en generell trafikordningsplan, den kostar 5 000 kr och gäller 

under ett år. Den avser ett arbete som utförs på exempelvis olika gator i ett 

större sammanhängande område eller ett större arbetsområde som vid 

exploateringsprojekt. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-10-08 KS 19/0528 

 
 

Barnperspektiv 

Förslaget till tydligare krav på entreprenören främjar barnens säkerhet vid och 

omkring vägarbeten. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september 2019. 

2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019. 

3. Redovisning av taxor i andra kommuner 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-10-23 

 

 

§ 124 Förslag till ny taxa för schakttillstånd 
och trafikanordningsplaner 

 Dnr KS 19/0528 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska träda i 

kraft den 1 januari 2020. 

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan 

utifrån konsumentprisindex. 

Sammanfattning 

Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 

att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 

trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 

påverkats av arbetena föreslår Kommunledningskontoret att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 

tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 

startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 

godkänd slutbesiktning.  

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 

(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 

startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 

anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 

tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 

schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 

i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 

oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019. 

 Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september   



 PROTOKOLLSUTDRAG 11 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-10-23 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska träda i 

kraft den 1 januari 2020. 

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan utifrån 

konsumentprisindex. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (30)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-23 

 

 

§ 72 Förslag till ny taxa för schakttillstånd 
och trafikanordningsplaner 

 Dnr TN 19/0268 

Beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

schakttillstånd och trafikanordningsplaner och att ny taxa träder i kraft 

den 1 januari 2020. 

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige delegera till Tekniska 

nämnden att årligen justera taxan utifrån konsumentprisindex. 

Sammanfattning 

Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 

att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 

trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 

påverkats av arbetena föreslår Samhällsbyggnadskontoret att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 

tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 

startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 

godkänd slutbesiktning.  

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 

(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 

startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 

anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 

tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 

schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 

i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 

oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019. 

 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 20 (30)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-23 

 

 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

schakttillstånd och trafikanordningsplaner och att ny taxa träder i 

kraft den 1 januari 2020. 

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige delegera till 

Tekniska nämnden att årligen justera taxan utifrån 

konsumentprisindex 

 

Yrkande 

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

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

 

 



Bilaga 1
Lidingö Stad Upplands-Väsby  kommun Järfälla Kommun Enköpings kommun Håbo Kommun Upplands-Bro kommun

Handläggning Schakttillstånd
Företag 2000 kr/tillstånd, gäller 2 veckor. 1500 kr i 

veckan  fr om vecka 3 .
1500 kr + 100 kr /dag efter 30 

dagar
1850 kr/ansökan under 15kvm, 
därutöver 25 kr kvm per 
tillkommande yta

1 500 kr/ansökan 1 500 kr/ansökan
Nytt förslag: 1 500 kr/ansökan samt 
avgift efter 30 dagar från godkänt 
startdatum, 100 kr/dag. Avgift t.o.m 
godkänd slutbesiktning.

Privatperson 500 kr/ ansökan 500 kr/ansökan
Avslag på inkommen ansökan 320 kr/avslag 500 kr/avslag 300 kr/avslag 300 kr/avslag
Förlängning av tillstånd 1000kr/tillfälle 1 000 kr/vecka 300 kr/tillfälle

Nytt förslag:  0 kr
Förseningsavgift (handläggning tidigare än 15 
arbetsdagar)

1 000 kr/ansöka utöver 
ordinarie taxa, tot 2 500 kr

1 000 kr/ansökan (exkl. 
handläggningsavgift 1 500 
kr/ansökan)

Handläggning Trafikanordningsplan
Generell TA plan 5 300 kr/år  6 500 kr/år 5 000 kr/år
Företag 2000 kr/ansökan 1500 kr +100 kr /dag 1 500 kr/ansökan 1 000 kr/ansökan 1 500 kr/ansökan

Nytt förslag: 100 kr/dag från godkänt 
startdatum till angivet slutdatum

Privatperson 500 kr/ansökan 500 kr/ansökan
Avslag på inkommen ansökan 320 kr/avslag 500 kr/avslag 300 kr/avslag 300 kr/avslag
Förlängning av tillstånd 1000 kr/tillfälle 1 000 kr/vecka 300 kr/tillfälle

Nytt förslag: 0 kr
Förseningsavgift (handläggning tidigare än 15 
arbetsdagar)

1 000 kr/ansökan 1 000 kr/ansökan

Viten Trafikanordningsplan
Allmänna viten Upp till 20 000 kr per punkt som inte 

följs
10 000 kr/ punkt och tillfälle Avsaknad av TA-plan eller 

bristfällig trafikanordning
10 000 kr

Godkänd TA plan saknas 1 900 kr för första dygnet, därefter 1 500 kr 
per påbörjat dygn

20000 kr/tillfälle 5 000 kr/påbörjad
vecka

20 000 kr/tillfälle

Vägmärken, tilläggsskyltar saknas gentemot TA-
planen

5 000 kr/dag 3000kr/dag 3 000 kr/påbörjad vecka, vid 
stora brister
10 000kr

5 000 kr /tillfälle

Namngiven utmärkningsansvarig saknas
på arbetsplatsen

3 000 kr/tillfälle 3000 kr/tillfälle 5 000 kr/tillfälle

TA plan saknas på arbetsplatsen 3 000 kr/tilfälle 3000 kr/tillfälle 5 000 kr/tillfälle
Personal på platsen saknar arbete på
väg

3 000 kr/person och
tillfälle

3 000 kr/tillfälle 5000 kr/tillfälle

Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i 
ansökan

5 000 kr/påbörjad vecka 5000 kr / vecka 5 000 kr/påbörjad vecka 5000 kr/vecka

Fysiks avstängning saknas eller är bristfällig 
gentemot godkänd TA-plan

1 000 kr för första dygnet, därefter 200 
kr/påbörjat dygn 

20 000 kr/tillfälle 10 000 kr 15 000 kr/tillfälle

Personal saknar varselkläder klass 3 3 000 kr/person och tillfälle 3 000 kr/ person och tillfälle 5 000 kr/person och tillfälle
Viten schakttillstånd
Godkänt schakttillstånd saknas 1 900 kr för första dygnet, därefter 1 500 

kr/påbörjat dygn
10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr/påbörjad vecka

15 000 kr/tillfälle
Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i 
ansökan

3 000 kr/vecka 5 000 kr / vecka 5 000 kr/påbörjad vecka
5 000 kr/påbörjad vecka

Schakttillståndet saknas på
arbetsplatsen 5 000kr/tillfälle



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Therese Eriksson 

Enhetschef gata/park/trafik 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-581 694 64 

therese.eriksson@upplands-bro.se 

2019-08-29 TN 19/0268  

Tekniska nämnden 

 

 

 

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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Förslag till ny taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

schakttillstånd och trafikanordningsplaner och att ny taxa träder i kraft 

den 1 januari 2020. 

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan 

utifrån konsumentprisindex. 

 

Sammanfattning 

Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 

att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 

trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 

påverkats av arbetena föreslår Samhällsbyggnadskontoret att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 

tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 

startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 

godkänd slutbesiktning.  

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 

(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 

startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 

anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 

tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 

schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 

i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 

oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-08-29 TN 19/0268 

 
 

 

Ärendet 

Kommunen växer och i takt med det ökar också antalet väg- och schaktarbeten. 

Nya exploateringsområden byggs, vilket ofta resulterar i stora arbeten i och 

omkring vägområdena. Den ökande mängden vägarbeten gör även att antalet 

entreprenörer som inte följer kommunens krav och bestämmelser har ökat. 

Dessutom finns ett problem med att det idag inte finns något tydligt incitament 

för entreprenörer att slutföra och återställa påbörjade arbeten, vilket resulterar i 

onödigt långa omledningar, avstängningar, avspärrningar, öppna schaktarbeten 

samt dröjsmål till slutbesiktning.  

Idag kostar en ansökan för Trafikanordningsplaner 1 500 kr och Schakttillstånd 

1 500 kr. I detta förslaget så ändras inte dessa taxor. 

Att förlänga tillstånden kostar idag en engångssumma på 300 kr per 

förlängning av respektive ansökan. De problem som uppstått är att 

entreprenörer förlänger tillstånden orimligt lång tid och att det inte finns 

incitament för entreprenören att avsluta och återställa marken. Ju kortare 

tillståndstid desto mindre trafikpåverkan. För att få bukt på detta problem har 

en undersökning genomförts för att identifiera hur andra kommuner gjort för 

att lösa problemet. Med detta som underlag har ett förslag arbetats fram som är 

bra för Upplands-Bro kommun. (se bilaga 1) 

Förslaget är att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 

tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 

startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 

godkänd slutbesiktning.  

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 

(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 

startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 

anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 

tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 

schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 

i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 

oförändrade. 

Den ändrade taxan i förslaget kommer innebära att entreprenörerna måste ta 

fram en mer exakt tidplan över arbetet samt att ju längre tid arbetet tar desto 

mer kommer det kosta för entreprenören, vilket i sin tur ger ett incitament till 

att slutföra påbörjade arbeten. För kommuninvånarna kommer detta innebära 

att det inte kommer finnas öppna schakter och pågående trafikanordningsplaner 

längre perioder än nödvändigt. I dagsläget kan en entreprenör förlänga ett 

tillstånd flera gånger till en låg kostnad, vilket resulterar i många och långa 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-08-29 TN 19/0268 

 
 

 

öppna schakter (gropar) samt avstängningar/omledningar för trafik och 

oskyddade trafikanter runt om i vår kommun.  

Den föreslagna taxan är bättre anpassad till det löpande arbetet samt är satt till 

en lämplig nivå för kommunens läge och utbyggnadsgrad. 

Taxeändringen innebär ingen höjning av ansökningskostnaden 

(handläggningskostnaden) eller övriga taxor exempelvis vid viten utan enbart 

att dagstaxa införs (efter 30 dagar från beslutat startdatum för schakttillstånd 

och från om med beslutat startdatum för trafikanordningsplaner. Se tabell 1 

nedan: 

Tabell 1. Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa. 

 Nuvarande taxa Förslag på ny taxa 

Schakttillstånd 1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan 

1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan (ingen 

förändring) samt 100 

kr per dag efter 30 

dagar från beslutat 

startdatum 

Trafikanordningsplaner 1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan 

1 500 kr för 

handläggning per 

ansökan (ingen 

förändring) samt 100 

kr per dag från 

beslutat startdatum  

Förlängning av 

schakttillstånd 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort  

Förlängning av 

trafikanordningsplaner 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort 

Generella 

trafikanordningsplaner 

vid större arbeten 

5 000 kr per år 5 000 kr per år (ingen 

förändring) 

 

För större byggarbetsplatser som pågår under en längre tid ansöker 

entreprenören om en generell trafikordningsplan, den kostar 5 000 kr och gäller 

under ett år. Den avser ett arbete som utförs på exempelvis olika gator i ett 

större sammanhängande område eller ett större arbetsområde som vid 

exploateringsprojekt. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-08-29 TN 19/0268 

 
 

 

Barnperspektiv 

Förslaget till tydligare krav på entreprenören främjar barnens säkerhet vid och 

omkring vägarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Ranthanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 TF. Teknisk chef 

 

 

 

Therese Eriksson  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Redovisning av taxor i andra kommuner 

Beslut sänds till 

 Akt 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-14 KS 19/0554  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Monica Nordebo (L) som 
ersättare i Valnämnden 

Förslag till beslut 

Monica Nordebo (L) entledigas som ersättare i Valnämnden. 

Sammanfattning 

Monica Nordebo (L) begärde den 11 oktober 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Valnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 11 oktober 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Monica Nordebo (L) 

 Valnämnden 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-14 KS 19/0555  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Valnämnden efter Monica 
Nordebo (L) 

Förslag till beslut 

XX (L) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Monica Nordebo (L). 

Sammanfattning 

Monica Nordebo (L) begärde den 11 oktober 2019 att bli entledigad som 

ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Valnämnden.  

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Valnämnden 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-17 KS 19/0561  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Jan Westin (S) som ersättare i 
Bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut 

Jan Westin (S) entledigas som ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning 

Jan Westin (S) har den 16 oktober 2019 begärt att bli entledigad som ersättare i 

Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 16 oktober 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Jan Westin (S) 

 Nämndsekreterare 

 Bygg- och miljönämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 



Från:  
Skickat: den 16 oktober 2019 19:13 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: SV: Angående begäran om entledigande 
 
Kategorier: Besvarad ej reggad 
 

Hej! 

Detta mejl sände jag till Paritet och till Jan Lannefelt. Trodde att det skulle gå 

genom den vägen! Hoppas att detta räcker som avsägning! 

 

Med vänlig hälsning 

Jan G. Westin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Härmed avsäger jag mitt uppdrag i Bygg- och Miljönämnden.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Jan G. Westin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-17 KS 19/0562  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden 
efter Jan Westin (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan Westin (S).  

Sammanfattning 

Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Bygg- och miljönämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-23 KS 19/0572  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Annette Nyberg (SD) som 
ordinarie ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Annette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Annette Nyberg (SD) har den 19 oktober 2019 begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 19 oktober 2019. 

 

Beslut sänds till 

 Annette Nyberg (SD) 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-23 KS 19/0579  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ordinarie ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Annette Nyberg (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter 

Annette Nyberg (SD). 

Sammanfattning 

Annette Nyberg (SD) begärde den 19 oktober 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ordinarie ledamot i Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-23 KS 19/0573  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Bo Nersing (SD) som ersättare 
i Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Bo Nersing (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Bo Nersing (SD) har den 19 oktober 2019 begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 19 oktober 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Bo Nersing (SD) 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-23 KS 19/0578  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Bo Nersing (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Bo Nersing 

(SD). 

Sammanfattning 

Bo Nersing (SD) begärde den 19 oktober 2019 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 23 oktober 2019. 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-09 KS 19/0546  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter 
Marcus Sköld (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld (M). 

Sammanfattning 

Marcus Sköld (M) begärde den 9 oktober 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Socialnämnden.  

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Socialnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 67 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 230 Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Marcus Sköld (M) 

 Dnr KS 19/0546 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 

Marcus Sköld (M) begärde den 9 oktober 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019.  

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 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 58 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 221 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

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 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 
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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 59 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 222 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.  

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 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. 

 



 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 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

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 60 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 223 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Ärendet 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 

Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

 Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 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 

 

 

 

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 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 61 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 224 Val av ledamöter och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Ärendet 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 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 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 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i 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 

 

 

 

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 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 63 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 226 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Ärendet 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. 

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 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 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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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 64 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 227 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Ärendet 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. 

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 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 
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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 65 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 228 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

 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 utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 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. 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 59 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 182 Allmänhetens fråga 
 Dnr KS 19/0238 

Inkommen fråga 

Fråga är ställd gällande upphandling inom kommunal hemtjänst, utbildning för 

vårdbiträden samt vad som görs för att öka tryggheten i Upplands-Bro 

kommun. 

Svar 

Tina Teljstedt (KD), ordförande för Äldre- och omsorgsnämnden och Fredrik 

Kjos (M) Kommunstyrelsens ordförande, ger frågeställaren svar på sina frågor.  

Svaren skickas till: 

 Svaren på frågorna sänds skriftligen till frågeställaren. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 49 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 131 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av 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. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 

garage AB efter Andrea Andersson. 

Beslutet skickas till: 

 Den valda 

 Kommunsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 
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