
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 20 mars 2019 
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-02-08 KS 19/0096  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag rörande rondell vid av- och 
påfarten av motorvägen E18 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 6 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en rondell i 

korsningen vid av- och påfarten av motorvägen E18.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 6 februari 2019. 

  

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands - bro.se
Skickat: den 6 februari 2019 12:35
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

Namn 

Gatuadress 

Postnummer 

Ort 

Telefonnummer 

E - postadress 

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Mitt förslag är att det ska byggas en
rondell istället för korsningen vid av -
o ch påfarten av motorvägen (E18) vid
Brunna.

Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig

beskrivning av ditt
medborgarförslag.

Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Anledningen till att en rond ell borde
byggas är för att det är en mycket
trafikerad korsning som för närvarande
gör det problematiskt att köra av
motorvägen. Det finns även mycket
gångtrafikanter som ökar risken för
olyckor. En rondell skulle underlätta då
det skulle leda till att tr afiken saktas
ner och minska riskerna för en
krock/annan olycka!

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

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att analysera 
avloppsvatten för att upptäcka 
missbruksproblem 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 20 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att analysera 

avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 20 februari 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Socialnämnden 

 



    

 

Kommunfullmäktige 

                          Upplands-Bro Kommun 

 

 196 81 Kungsängen 

 

Kungsängen 2019-02-20 

 

Medborgarförslag; Som en del av i det drogförebyggandet arbetet inom  

kommunen använda verktyget att analysera avloppsvattnet för att identi- 

fiera eventuella missbruksproblem. 

Bakgrund: SvD har via Stockholm vatten och SYVAB, låtit analysera avlopps- 
vattnet via missbruksenheten för klinisk farmakologi på Karolinska univeris- 
tetssjukhuset i Huddinge, Där har man sedan analyserat vattenproverna och 
sedan räknat ut dygnskonsumtionen av olika droger. 
 
Avloppsvattent är en bra indikator för att kunna skapa sig en bild av hur stor 
drogproblematiken är i ett visst geografiskt område. 

 

Källa: https://www.svd.se/sa-mycket-knark-tar-stockholmarna 

 

Jag föreslår därför att: kommunfullmäktige beslutar att möjligheten skall finnas 
att använda sig av verktyget ”analys av avloppsvatten”, för att vid behov kunna 
kunna kvantifiera ett eventuellt missbruk inom ett område i kommunen. 

Beroende på utfallet i analysen, kan sedan kommunen i samarbete med polisen 
sätta in adekvata resurser, för att droganvändning framförallt bland unga perso- 
ner, inte skall sprida sig  neråt i åldrarna. 

 
Med vänlig hälsning 
 

 

 

 

     



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att installera filter på 
kommunens digitala enheter 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera filter på 

kommunens digitala enheter. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 5 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Utbildningsnämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 5 mars 2019 13:36 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress  

Förslaget 
(presentera kort 

ditt 
medborgarförslag 

här) 

Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-
nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, 

bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där 
barn vistas? 

Motivering (Här 
kan du lämna en 

mer utförlig 

beskrivning av 
ditt 

medborgarförslag. 

Motivera gärna 
varför du anser 

att förslaget ska 

genomföras och 
hur det i så fall 

skulle kunna ske) 

Hej, Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-
nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, 
bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där 

barn vistas? På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk 
och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. Porrindustrins 
aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker 

aktivt efter porr bland annat genom pop-up-annonser, enkla 
sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%* 
av alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har 

pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. 
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med 
flera vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur porren 

genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. 
Polisen, NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är den plats 
där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet. 

Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller 
åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i 
skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr 

mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar 

 



trakasserar tjejer med referenser från sexuella övergrepp i 

porrfilmer. Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, 
skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där 
barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för 

porr. För porrfria zoner ska bli realitet är det nödvändigt att 
kommunen: ● Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens 
digitala enheter, kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk 

i verksamheter där kommunen är huvudman. ● Inför porrfri policy 
om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, 
på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk 

utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som 
kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, 
skolor, fritids, bibiliotek. Nedan följer: 1. Argument för 

porrfilter/teknisk lösning 2. Det är olagligt att exponera barn för 
porr 3. Myter om porrfilter/teknisk lösning Jag hoppas på ett gott 
samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser 

som kommunen ansvarar för till porrfria zoner. Jag ser fram emot 
ert svar! Vänligen, , kommuninvånare och  

 1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i 

allmänna miljöer ● Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, 
antirasism, jämställdhet och allas lika värde - porrens raka 

motsats på alla punkter. ● Porrfilter/teknisk lösning och porrfri 
policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en 
porrfri zon har ett mycket starkt normbildande signalvärde, likt 

samtyckeslagen, sexköpslagen samt åldersgräns på alkohol och 
tobak. ● Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i 
nätporren våld mot kvinnor som stryptag, slag, "gagging" och “ass 

to mouth”.* 2. Det är olagligt att exponera barn för våld ● 
Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger 

barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i 
Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och 
våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av 

lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och 
material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av 
bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e) 

Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att 
barns välfärd skadas av information och material som är skadliga 
för barn, till exempel den våldsamma nätporren. 

(unicef.se/barnkonventionen) ● Porrbilder får inte sättas upp på 
allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller väggen på 
skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om 

brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11) Digitala bilder 
och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade 
bilder med porr. ● Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då 

barn brukar titta. (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 
2) Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså 



även på tidpunkter då barn brukar titta om det saknas 

porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: 
läsplatta, dator och mobiltelefon. ● Porr får inte innehålla bilder av 
barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det 

möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något 
olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. 
(Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10) Om det saknas 

porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga 
dokumenterade sexuella övergrepp på barn så kallad "barnporr" 
tillgängligt för barn på internet trots att tele- och 

internetleverantörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland 
annat på att kvalitén på leverantörernas filtrering mot “barnporr” 
varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet och ålder 

på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att 
deltagarna i porrfilmer är offer för människohandel och saknar 
identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i porrfilmer 

för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt 
barnmode och filmas i miljöer som ser ut som barnrum. ● Man får 
inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till 

exempel riskerar att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 
paragraf 10 c) Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% 

av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag, 
stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”.** Det finns åtskilliga 
vittnesmål från lärare och förskolepedagoger som berättar att de 

av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för 
våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. 
Kriminolog Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att 

bevittna en brottsplats.” En it-miljö som saknar porrfilter/teknisk 
lösning är varken bra för barn eller kommunanställda. 3. Myter om 
porrfilter/teknisk lösning Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort 

viktig information om sex och samlevnad. Fakta: Det är enkelt att 
korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag. 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att 

samtalen skulle utebli. Fakta: Forskning från Uppsala universitet 
visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om 
porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, 

samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen. Myt: 
Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte Fakta: 1. Det finns olika 
porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt att 

hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering 
och det försvårar tillgängligheten. Källor: 
*http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-

sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-po rr-och ** 
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-
over-sexuella-ofredanden.pdf Det här dokumentet är framtaget av 

barnrättsorganisationen #porrfribarndom i november 2018. För 
mer information om barns ofrivilliga exponering för nätporr, barns 



porrkonsumtion och dess hälsokonsekvenser för barn samt
referenser till informationen ovan vänligen besök:
https: //www.porrfribarndom.se/

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

Registrator 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om längre belysningstid vid 
Kungsängens IP 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att ha längre belysningstid 

vid Kungsängens IP. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 7 februari 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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 Kommunledningskontoret  
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att göra om grusplanen 
på Fjärilsstigen till en gräsplan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på 

Fjärilsstigen till en gräsplan. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 7 februari 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag om att installera belysning 
längs med grusvägen vid Strandvägen och 
Gröna Udden 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera belysning 

längs med grusvägen vid Strandvägen och Gröna Udden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 7 februari 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Lindamari Nilsson 

Registrator 
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Medborgarförslag rörande hundrastgård i 
Brunna 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 6 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en hundrastgård 

i Brunna.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 6 februari 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 6 februari 2019 12:56 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Medborgarförslaget är att bygga en 
hundrastgård som är väl upplyst och 

utrustad i Brunna. Storleken ska vara 
minst lika stor som den vid 
Kungsängens IP, men formen har inte 

lika stor betydelse. Eftersom jag själv 
bor i södra Brunna så skulle jag 
föredra om rastgården inte är för långt 

bort. Ett exempel skulle vara att 
använda en del av gröna dalen, helst 
precis nedanför Hagnäshallen. Ett 

annat förslag är att använda 
gräsplätten utanför Hagnäs Förskola. 
En fördel är om hundrastgården är 

utrustad med några agility hinder, som 
de trähinder och stubbar som finns vid 
Brunnaskolan. 

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 

Jag vill att Upplands-Bro kommun ska 
bli en trygg kommun för både djur och 
människor. Som hundägare, är det 

tryggare att vistas i en upplyst 
rastgård istället för att promenera i 
skogen. Hundarna måste vara lösa för 

att få motion och frihet, vilket en 

 



så fall skulle kunna ske) rastgård skulle tillgodose. Samtidigt
skulle hundrädda personer slippa
bemöta lösa hu ndar vilket ökar
tryggheten för dem. Hundrastgårdar är
även en plats för hundägare att
socialisera på.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyg et ProofX
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-02-11 KS 17/0388  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att skapa en 
Beybladepark samt turnering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in 

beybladebanor till kultur- och fritidsnämnden för att banor ska kunna 

lånas i biblioteket. 

2. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att fatta beslut om att en 

Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag 

och ser gärna att en förening genomför förslaget. 

Sammanfattning 

Den 19 december lämnades ett medborgarförslag in vilket ombad kommunen 

att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren motiverar sitt förslag 

med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn i 18 år. 

Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och sändas i 

TV. 

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet 

Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan 

åldrarna 9-14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet. Ansvariga för 

projektet har meddelat att de gärna köper in beybladebanor som vid intresse 

kan lånas i biblioteket. Kommunen har däremot ingen möjlighet att fatta beslut 

om att en Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag 

ser gärna att en förening, som kan söka stöd från kommunen, genomför 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019 

 Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-02-11 KS 17/0388 

 
 

 

Ärendet 

 lämnade den 19 december 2017 in ett medborgarförslag där två 

förslag framfördes: 

1. Skapa en Beybladepark med fasta arenor 

2. Arrangera en Beybladeturnering 

Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att beyblade är och har varit 

populärt bland skolbarn i 18 år. Förslagsställaren hävdar att många barn inte får 

spela beyblade i skolan och ber därför kommunen om en mötesplats att utöva 

spelet på. Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och 

sändas i TV. 

Den 20 december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 

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

fritidskontoret mottog förslaget 29 december 2017.  

Förslagsställaren är 9 år och kultur- och fritidskontorets främsta målgrupp är 

barn och ungdomar. Det är mycket viktigt för kontoret att tillvarata förslag som 

kommer från barn med syfte att utveckla verksamheten.  

Beybladepark 

Det första förslaget gäller etablering av fasta beybladearenor och 

förslagsställare föreslår kulturhuset som lokal. Dessvärre finns ingen yta i 

kulturhuset som är tillgänglig där fasta parker kan monteras. Detta beror både 

på att lokalerna ska i stor utsträckning vara anpassningsbara för olika 

aktiviteter samt att utrymmet måste vara ljudisolerat för att respektera 

biblioteksbesökare. Utöver detta påverkar denna aktivitet bemanningen i 

biblioteket vilket redan är ansträngd.  

Kultur- och fritidskontoret vill dock tillvarata barns och ungdomars förslag till 

aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Ett projekt som planeras är 

Eftermiddagsbibliotek vilket riktar in sig till barn i åldrarna 9–14 år och 

kommer genomföras i biblioteket under eftermiddagarna. Detta förslag 

kommer därför integreras i planeringen av projektet för att locka barn till 

verksamheten. Som tidigare nämnts blir det svårt att montera fasta parker, 

biblioteket kommer dock köpa in banor i plast som kan lånas och användas på 

plats genom sitt bibliotekskort, på samma sätt som när man lånar en bok. I 

kulturhuset på plan 5 i lokalen Sagorummet kan barnen använda banorna och 

spela. Sagorummet har stora fönster som innebär att personalen lätt kan 

övervaka utifrån samt att det ger ljusinsläpp. Sagorummet är även utformat så 

att det finns en gradäng bestående av två plan vilket innebär att barn som inte 

spelar kan sitta och titta på samt att barnen själva kan organisera en turnering. 
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Beybladeturnering 

Kultur- och fritidskontoret ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett 

rikare kultur- och fritidsliv. Inom fritidsområdet är nämndens uppgift främst att 

stödja föreningslivet genom bidrag och lokaluthyrning, inte att arrangera 

fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden anser att en beybladeturnering är 

något som med fördel kan arrangeras av föreningslivet, till exempel av en barn- 

och ungdomsförening. Förslagsställaren uppmuntras därför att själv starta eller 

gå med i en förening och sedan söka bidrag av kommunen för att förverkliga en 

turnering som denna. 

Barnperspektiv 

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Att 

Upplands-Bro och biblioteket införskaffar och tillgodoser barn med 

beybladearenor bidrar därmed till uppfyllandet av artikel 31.  

Detta förslag avlastar skolor och ger biblioteket både en möjlighet att locka 

äldre barn till verksamheten samt bidra med lek under organiserade former. 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Karl Öhlander  

Tf. Kommundirektör Andrea Andersson 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att skapa en beybladepark samt turnering. 

2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 Medborgarförslag om att skapa en 

Beybladepark samt turnering. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren  

 Biblioteket 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 31 Medborgarförslag om att skapa en 
Beybladepark samt turnering 

 Dnr KS 17/0388 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in 

Beybladebanor till kultur- och fritidsnämnden för att banor ska kunna 

lånas i biblioteket. 

2. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att fatta beslut om att en 

Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag 

och ser gärna att en förening genomför förslaget. 

Sammanfattning 

Den 19 december lämnades ett medborgarförslag in vilket ombad kommunen 

att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren motiverar sitt förslag 

med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn i 18 år. 

Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och sändas i 

TV. 

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet 

Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan 

åldrarna 9–14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet. Ansvariga för 

projektet har meddelat att de gärna köper in beybladebanor som vid intresse 

kan lånas i biblioteket. Kommunen har däremot ingen möjlighet att fatta beslut 

om att en Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag 

ser gärna att en förening, som kan söka stöd från kommunen, genomför 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019 

 Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in 

beybladebanor till kultur- och fritidsnämnden för att banor ska kunna 

lånas i biblioteket. 

2. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att fatta beslut om att en 

Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag 

och ser gärna att en förening genomför förslaget. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Biblioteket 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (31)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2017-12-20 

 

 

§ 163 Medborgarförslag om att skapa en 
Beybladepark samt turnering 

 Dnr KS 17/0388 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

__________ 

Sammanfattning 

 har den 19 december 2017 inkommit med ett medborgarförslag 

om att anordna en Beybladepark och att kommunen arrangerar en 

Beybladeturnering. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 

 



Från:  
Skickat: den 19 december 2017 17:45 
Till: Kommun 
Ämne: medborgarförslag 
 

Hej! 

Jag heter  

Jag har 2 förslag som jag skulle vilja att kommunen ska genomföra. 

1. att det ska ordnas en Beybladepark med fasta arenor där man kan träffas och spela. 

2. Jag vill gärna att kommunen arrangerar en Beybladeturnering som så småningom kan få växa 

till en turnering över hela landet. SM i Beyblade! 

Argument: 

Hur coolt skulle inte det vara? Beyblades är väldigt populärt bland skolbarn och har varit det i 18 

år redan. Många får inte spela Beyblade i skolan, så vi behöver en plats att vara på. Skulle man 

kunna börja i kulturhuset? Då skulle man också kunna ha introduktion och man kan lära sig av 

varandra. 

Kommunen kan bli först i landet med en sån här grej, det skulle ge reklam för kommunen 

Det skulle kunna komma med i TV! 

Jag ser fram emot ert svar! 

 

vänliga hälsningar 

 

 

 

 

 

 

Virusfritt. www.avast.com  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

 

§ 52 Medborgarförslag om att skapa en 
beybladepark samt turnering 

 Dnr KFN 18/0093 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige lämnar 

vidare medborgarförslaget till Kultur- och fritidskontoret för att 

samordna förslaget med projektet Eftermiddagsbibliotek. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige inte går 

vidare med förslag gällande Beybladeturnering men ser positivt på att 

denna aktivitet kan arrangeras av föreningslivet. 

Sammanfattning 

 lämnade den 19 december in ett medborgarförslag vilket ombad 

kommunen att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren 

motiverar sitt förslag med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn 

i 18 år. Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och 

sändas i TV. 

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet 

Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan 

åldrarna 9-14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige lämnar 

vidare medborgarförslaget till Kultur- och fritidskontoret för att 

samordna förslaget med projektet Eftermiddagsbibliotek. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige inte går 

vidare med förslag gällande Beybladeturnering men ser positivt på att 

denna aktivitet kan arrangeras av föreningslivet. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren  

 Biblioteket 

 Kommunfullmäktige 



 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

   Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emelie Lindberg 

Projektledare 

VA-enheten 

+46 8-518 399 67 

Emelie.Lindberg@upplands-bro.se 

2019-01-16 TN 19/0023  

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 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa 

för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och 

kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 

att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-

anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1, 

undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.  

För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk 

föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3 

Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och 

miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare 

samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök. 

Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av 

att avgift för byggvatten även regleras i 13.4. 

Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga 

paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare, 

mätarbrunn, bokat besök eller enhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16 

 Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-01-16 TN 19/0023 

 
 

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa 

för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och 

kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 

att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-

anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Till exempel har VA-enheten som en utökad service till kommuninvånare och 

entreprenörer investerat och installerat vattenkiosker för en säkrare hantering 

samt mängdberäkning av uttag av tekniskt vatten. För att täcka investerings- 

samt drift-och underhållskostnader av kioskerna föreslås ett avgiftsuttag för 

dem som nyttjar denna tjänst. 

Översynen är genomförd tillsammans med taxeexperter från konsultföretaget 

WSP och har resulterat i följande förslag på tillägg och ändring i nuvarande 

VA-taxa. 

Samtliga tillägg och ändringar är markerade med gult i VA-taxan i bilaga 1. 

Tillägg 

§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 6 

Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna 

undersökning.  

§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 10 

Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna 

undersökning.  

§ 17, punkt 17.1 Avgift för M-Bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15 

Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna 

tilläggsenhet. (M-Bus är en tilläggsenhet som möjliggör digital insamling av 

mätvärden från vattenmätaren) 

§ 17, punkt 17.1 Avgift för M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större 

Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna 

tilläggsenhet. (M-Bus är en tilläggsenhet som möjliggördigital insamling av 

mätvärden från vattenmätaren) 

 

§ 17, punkt 17.2 Avgift för sprinklerförsörjning 

Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som ingår avtal med 

huvudmannen om sprinklerförsörjningsanslutning. 

§ 17, punkt 17.3 Avgift för nyttjande av vattenkiosk 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-01-16 TN 19/0023 

 
 

Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som nyttjar denna 

tjänst. 

Ändringar 

§ 13, punkt 13.6 Sista stycket, Statens va-nämnd är ändrat till Mark- och 

miljödomstolen. 

Motivering: Från och med 1 januari 2016 upphörde Statens va-nämnd och 

dess uppgifter togs över av mark-och miljödomstolarna. 

§ 17, punkt 17.1 Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare debiteras per 

besök. 

Motivering: Avgift tas ut per besök istället för per händelse för att brukaren 

kan till exempel få mätaren uppsatt och nedtagen vid ett och samma besök 

Avgiften avser inte det periodiska bytet av vattenmätare som sker vart 5 – 10 

år. 

§ 17, punkt 17.1 Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel debiteras per 

besök. 

Motivering: Avgift tas ut per besök istället för per händelse för att brukaren 

kan till exempel få vattnet avstängt och påsläppt vi ett och samma besök. 

§ 17, punkt 17.1 Avgift för byggvatten, småhus tas bort. 

 Motivering: Tas
 
bort från §17, punkt 17.1 på grund av att avgiftsuttag regleras 

i §13 punkt 13.4 

Förtydliganden 

§ 1–21, Rubriksättning 

Motivering: För att tydliggöra paragrafernas innehåll. 

§ 3 Fastighetstyper, Bostadsfastighet, tillägg av exempel om Lagerlokaler 

Motivering: För att tydliggöra vilka byggnadstyper som jämställs med 

bostadsfastighet. 

§ 13, punkt 13.1 d) per år. 

Motivering: För att tydliggöra hur avgiften beräknas. 

§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 2,5 

Motivering: Förtydliga att avgiften avser vattenmätare med storlek Qn 2,5. 

§ 17, punkt 17.1 Avgift för länsning av vattenmätarbrunn 

Motivering: Förtydliga att avgiften är per mätarbrunn. 

§ 17, punkt 17.1 Avgift för förgäves besök 

Motivering: Förtydliga att avgiften är per bokat besök. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för barn eller barns livsmiljö. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-01-16 TN 19/0023 

 
 

 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. Teknisk chef 

 

 

 

Henrik Kristensson  

VA-chef  

 

Bilagor 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 25 Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa 
 Dnr TN 19/0023 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa 

för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och 

kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 

att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-

anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1, 

undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.  

För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk 

föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3 

Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och 

miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare 

samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök. 

Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av 

att avgift för byggvatten även regleras i 13.4. 

Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga 

paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare, 

mätarbrunn, bokat besök eller enhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16 

 Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige den dag månad år, Kf § XXX 

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

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun 

§ 1 Avgiftsskyldighet 

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

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

§ 2 Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 Fastighetstyper 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

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

Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Lagerlokaler 

Hantverk Småindustri  

Utbildning Sjukvård  

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

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

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

ändamålet dagvatten. 
 Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten 

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

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

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

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

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

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

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

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

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

  UTAN MOMS MED MOMS 

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

  

 om 40 000 kr om 50 000 kr 

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

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

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

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

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

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

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

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

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

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

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

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

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

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

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  UTAN MOMS MED MOMS 

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

  

 om 40 000 kr om 50 000 kr 

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

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

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

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

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

 

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

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

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

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

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

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

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

  BOSTADS- 
FASTIGHET 

 ANNAN 
FASTIGHET 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%   

Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  BOSTADS- 
FASTIGHET 

 ANNAN 
FASTIGHET 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100%   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 Reducerad avgift 

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

 

  AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING 

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

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

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

 
Avgifter i övrigt: 
  V S Df Dg 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e)   100% 

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d)   100% 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark 

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

Avgift utgår med: 
 

 UTAN MOMS MED MOMS 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 

 

om 44,00 kr 

 

om 55,00 kr 

§ 10 Särtaxa samt avtal om VA‐avgift 

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

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

§ 11 Betalning av avgift 

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

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

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

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

§ 12 Särskilda ersättningar 

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

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

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

§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  UTAN MOMS MED MOMS 

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

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

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

om 400 kr om 500 kr 

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

  

 om 400kr om 500kr 

e) En avgift per m2 tomtyta och år för övriga 

fastigheter. Max 50 000 m2   tomtyta. 

  

 om 0,52kr om 0,65kr 
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
 

  V S Df Dg 

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

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 % 
  

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 %   

Schablonavgift 1–2 
familjs fastigheter 

13.1 e)   30 % 70 % 

Avgift efter tomtyta 13.1 d)   30 % 70 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

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

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

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

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

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

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

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

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

§ 14 Avgiftsgrundande allmän platsmark 

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

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

om 0,80 kr om 1,00 kr 

§ 15 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp 

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

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

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

§ 16 Obebyggd fastighet 

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

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

 

  V S Df Dg 

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

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

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

 

 Avgift per UTAN MOMS MED MOMS 

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

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

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 

 1 100 kr 1 375 kr 

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

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

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

Länsning av vattenmätarbrunn Mätarbrunn 1 100 kr 1 375 kr 

Förgäves besök  Bokat besök 552 kr 690 kr 

Byggvatten, småhus  552 kr 690 kr 

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

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

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

Anslutningsdiameter: UTAN MOMS MED MOMS 

Upp till 100 mm 5 000 kr 6 250 kr 

Upp till 200 mm 10 000 kr 12 500 kr 

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

Avgift tas ut enligt nedan UTAN MOMS MED MOMS 

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

400 kr 500 kr 

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

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten 12,60 kr 15,75 kr 
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Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer) 100 kr 125 kr 
 
 

§ 18 Särtaxa samt avtal om avgift 

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

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

§ 19 Betalningsvillkor 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 13 och 15. 

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

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

§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder 

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

 

Taxans införande 

§ 21 Taxans införande och tvist 

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

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 
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§ 5 Tillägg och ändring i VA-taxa 
 Dnr TN 19/0023 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa 

för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och 

kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 

att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-

anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1, 

undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.  

För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk 

föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3 

Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och 

miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare 

samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök. 

Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av 

att avgift för byggvatten även regleras i 13.4. 

Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga 

paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare, 

mätarbrunn, bokat besök eller enhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16 

 Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019. 
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Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-02-08 KS 19/0073  

Kommunstyrelsen 
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Socialnämndens taxor och avgifter år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Att godkänna socialnämndens beslut om justering av taxor och avgifter år 2019 

inom socialkontorets verksamheter. 

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över.  

Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 

behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 

för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 

matlåda är idag 44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per 

tillfälle.  

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019. 

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens beslut § 9 – Avgifter och taxor 2019 (från 

sammanträde den 31 januari 2019) 

 Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018. 

 Bilaga – Avgifter och taxor. 

 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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§ 26 Socialnämndens taxor och avgifter år 
2019 

 Dnr KS 19/0073 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att godkänna socialnämndens beslut om justering av taxor och avgifter år 2019 

inom socialkontorets verksamheter. 

Särskilda uttalanden 

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

(S) deltar ej i beslutet. 

Reservationer 

Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text 

”Det är en skam att höja avgifterna för matlådor till de som är svagast i vår 

kommun. Tre måltider per dag innebär en kostnadsökning av ca 270 kr i 

månaden för dem som redan är ekonomiskt svag. 

Det är en skam att föreslå en höjning av avgiften till familjerådgivningen. En 

höjning som ytterst slår mot barnen. 

Det behövs inte en indexjustering av avgifterna, det är ett falskt sätt att höja 

priserna. 

En kommun som 2018 gick med över 100 M i vinst behöver inte pungslå sina 

utsatta medborgare.” 

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över.  

Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 

behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 

för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 

matlåda är idag 44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per 

tillfälle.  
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Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019. 

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens beslut § 9 – Avgifter och taxor 2019 (från 

sammanträde den 31 januari 2019) 

 Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018. 

 Bilaga – Avgifter och taxor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att godkänna socialnämndens beslut om justering av taxor och avgifter år 2019 

inom socialkontorets verksamheter. 

Yrkande 

Kerstin Åkare (V) yrkar avslag till beslutet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 
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§ 9 Avgifter och taxor 2019 
 Dnr SN 18/0160 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor 

för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.  

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över.  

Priset för lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 

behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 

för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 

matlåda är idag 44 kronor.  

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250 

kronor per tillfälle.  

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018 

 Bilaga Avgifter och taxor 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor 

för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.  

Protokollsanteckning 

Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna anser att höjningen till familjerådgivning blir för hög.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kamrersassistent  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Rågård 

Kvalitetsutvecklare 

Socialkontoret 

   

Elisabeth.Ragard@upplands-bro.se 

2018-11-15 SN 18/0160  

Socialnämnden 
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Taxor och avgifter  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor 

för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.  

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över.  

Priset för lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 

behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 

för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 

matlåda är idag 44 kronor.  

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250 

kronor per tillfälle.  

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018 

 Bilaga Avgifter och taxor 

Ärendet 

Brukare och klienter som beviljats olika insatser inom socialkontorets 

verksamheter betalar ofta en viss avgift för dem. Dessa avgifter behöver ses 

över kontinuerligt, vilket inte har gjorts under en längre tid. Vid en jämförelse 

med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro kommun har 

relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets verksamheter. 

Socialkontoret har därmed gjort en översyn.  

Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39 

kronor till 42 kronor. Socialkontoret ersätter idag kostenheten med 44 kronor 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-11-15 SN 18/0160 

 
 

per matlåda. Priset för lunch inom socialpsykiatrin behöver också höjas till 42 

kronor för att följa samma pris som matlådan.  

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kronor per samtal. I förslaget 

från socialkontoret föreslås att första samtalet är kostnadsfritt för att därefter 

kostnad 250 kronor per tillfälle.  

Vidare föreslås att avgifter och taxor indexjusteras årligen från och med 2019. 

De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från och med den  

1 mars 2019.    

 

Barnperspektiv 

Socialnämnden konstaterar att förslag till beslut inte strider mot barnets bästa.   

 

 

Helena Åhman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef 

  

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Avgifter och taxor 

Beslut sänds till 

 Diariet 

 Kamrersassistent  
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Socialkontoret

Datum

Marlene Hellbom
Administrativ handläggare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd
marlene.hellbom @upplands - bro.se

201 8 - 11 - 15

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Avgifter och taxor
Syftet med denna översyn är att bättre anpassa avgi ftsnivåerna till
omfattningen för de olika insatserna som s ocialkontoret beslutar om .

Varje avsnitt börjar med en redovisning över den aktuella taxan för respektive
insats i Upplands - Bro kommun. D ärefter visas en jämförelse med andra
närliggande kommuner och sist lyfts förslag gällande förändringar fram.

Underlaget för jämförelsen med andra kommuner har in hämtats frå n res pektive
kommuns externa hemsida . Vissa uppgifter har dock inte gått att få fram,
exempelvis har Solna stad ett annorlunda system jämfört med Upplands - Bro
kommun vilket bidragit till svårigheter att få fram korrekta uppgifter från
Solna. Vid jämförelse n kan det även konstateras en relativ stor variation, där
avgifterna i Upplands - Bro kommun i nom vissa delar är lågt i förhållande till
närliggande kommuner.

Fö r omvårdnad - och serviceinsatser finns ett tak för hur stor avgift kommunen
får ta ut. Denna ma xtaxa är reglerad av staten och är för år 201 8 reglera d till
2 044 kronor per månad. Kostnad för mat ingår inte i maxtaxan.

Justeringarna har avgifter och taxor föreslås gälla från och med den 1 april
2019. Dessutom föreslås att socialkontoret kan göra årliga indexjusteringar av
avgifter och taxor.
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Äldreomsorg  

Taxa för hemtjänst 

Taxa för hemtjänst är 0,36 % av prisbasbeloppet1 (163 kronor) för varje utförd 
timme. 

Jämförelse med andra kommuner  

Diagrammet visar antal kronor per utförd beviljad hemtjänsttimme. 

Diagrammet visar hur mycket det kostar för brukarna per utförd timme i olika 
kommuner. Inga ändringar i detta föreslås för Upplands-Bro kommun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Prisbasbeloppet för 2018 är reglerat till 45 500 kronor 
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Taxa för trygghetslarm 

Taxa för trygghetslarm är 175 kronor per månad. Är båda makarna i behov av 
trygghetslarm betalar de 175 kronor per hushåll.  

Jämförelse med andra kommuner 

 
Diagrammet visar kostnaden i antal kronor för trygghetslarm per månad.  

Då avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan är det svårt att veta hur mycket 
större intäkterna skulle bli vid en höjning av dessa. 

Idag debiteras totalt 361 brukare för trygghetslarm, av dessa bor ca 319 brukare 
i eget hushåll och 42 personer är sammanboende. 

I förhållande till andra kommuner ligger taxan för trygghetslarm där båda 
makarna eller sammanboende är i behov av trygghetslarm lågt. Därför 
föreslås en ändring av totalbeloppet för sammanboende till 0,57 % av 
prisbasbeloppet, 262 kr. En kostnad som inte reduceras vid frånvaro, 
exempelvis sjukhusvistelse.  

Vidare föreslås att brukaren betalar en kostnad vid förlust av teknik, en 
kostnad motsvarade socialkontorets inköpspris för ny teknik. Denna avgift 
skulle inte ingå i maxtaxan och är något som flera andra kommuner redan har 
infört till självkostnadspris.  
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Taxa för vård- och omsorgsboende 

Taxa för särskilt boende med heldygnsomsorg är idag 2 044 kronor per månad. 
Kostnaden för mat tillkommer med 2 490 kronor i månaden. Vid parboende 
betalar den medboende en serviceavgift på 3 095 kronor i månaden för den mat 
och service som tillhandahålles (städning och tvätt, där den ena parten inte har 
beslut om särskilt boende).  

Jämförelse med andra kommuner 

 
Diagrammet redovisar avgiften för kost per månad vid särskilt boenden. 

 

Inga förslag på höjningar här. Diagrammet visar hur Upplands-Bro kommuns 
avgift för kosten på vård- och omsorgsboende är i förhållande till andra 
kommuner.  
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Taxa för matdistribution 

Taxan för matlådor är idag 39 kronor per låda, utöver detta tillkommer en 
distributionsavgift på 10 kronor per matlåda.  

Jämförelse med andra kommuner 

Diagrammet visar varje kommuns kostnad i kronor för matlåda, dessert samt leverans 

av matlåda.  

Taxan för matlådor täcker idag inte vad dessa kostar socialkontoret att köpa in. 
Kunden betalar 39 kronor per matlåda medan socialkontoret betalar 44 kronor 
per matlåda till kostenheten. En leveransavgift på 10 kronor per matlåda 
tillkommer för brukaren, denna kostnad ingår i maxtaxan. Detta innebär att om 
brukaren beviljats hemtjänst och den totala kostnaden överstiger maxtaxan 
betalar inte brukaren för distributionen. Taxan per matlåda behöver höjas för 
att kunna täcka kostnaderna som socialkontoret betalar för matlådorna. I 
jämförelse med andra kommuner tar Upplands-Bro ut en låg avgift för 
matlådor.  

Förslaget är att från och med den 1 april 2019 höja avgiften för matlådan till 
42 kronor och att socialkontoret därefter har tillåtelse att en gång per år 
justera avgiften i och med att Kostenheten ändrar priset. Detta innebär att 
socialkontoret varje år kan justera avgifterna utan att ett beslut i 
kommunfullmäktige krävs.  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Taxa för matlåda 

Kostnad matlåda

Dessert

Leverans av matlåda



 

Upplands-Bro kommun Datum   6 (9)  
2018-08-29   

 
 

Taxa för mat i övrig öppen verksamhet 

För frukost, lunch, mellanmål/kaffe och kvällsmål betalar brukare idag inom 
övrig öppen verksamhet nedanstående kostnad:  

Frukost: 10 kronor per frukost  

Lunch: 39 kronor per lunch 

Mellanmål eller kaffe: 8 kronor per mellanmål/kaffe 

Kvällsmål: 24 kronor per kvällsmål 

I tidigare versioner av Avgifter och taxor har det specificerats vad frukost, 
lunch, mellanmål och kvällsmat kostar inom övrig öppen verksamhet. En 
specificering som föreslås tas med i 2019 års Avgifter och taxor. Förslaget är 
att priset för lunch höjs till 42 kronor för att följa samma pris som för 
matlådan.  
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Taxa för dagverksamhet 

Taxan för dagverksamhet är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per 
närvarodag och avser omvårdnad, därutöver tillkommer kostnad för mat med 
56 kronor per dag. 

Jämförelse med andra kommuner 

Diagrammet visar kostnad i kronor för omvårdnad och kost inom kommunernas 

dagverksamhet. 

Ingen höjning föreslås här.  

 

Taxa för tillfälligt boende, korttidsplats 

Taxan för tillfälligt boende är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per 
närvarodag för omvårdnad, kostnad för mat tillkommer med 80 kronor per 
närvarodag. 

Landstinget tar ut en avgift på 100 kronor per vårddygn som avser kost, förslag 
är därför att höja kostnaden för mat på korttidsplats till 100 kronor per 
närvarodag. Detta skulle innebära att de brukare som kommer upp i maxtaxan 
enbart betalar för kost det vill säga, 100 kronor per närvarodag och brukare 
som inte kommit upp i maxtaxan skulle betala 154 kronor per närvarodag.    
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LSS 

Taxa för Skyttens gruppbostad inom LSS 

Kungsängens boende har inte självhushåll, vilket innebär att de boende betalar 
1 408 kronor i månaden för mat.  

 

Taxa för korttidsplats inom LSS 

Taxan för matkostnad är 45 kronor per dygn.  

 

Taxa för placerade barn inom LSS 

Föräldrar till barn placerade med stöd av LSS betalar en avgift om högst 1 573 
kronor per förälder.  

 

Taxa inom socialpsykiatrin 

Taxa för lunch 

Deltagare som äter lunch inom socialpsykiatrins verksamhet betalar 39 kronor 
per lunch.  

Taxan för lunchen täcker idag inte vad det kostar socialkontoret att betala för 
dessa. För att skillnad inte ska uppstå föreslås att taxan för lunchen inom 
socialpsykiatrin ska följa avgiften för matlådorna, det vill säga höjas till 42 
kronor per lunch.  

 

Taxa för placering inom socialpsykiatrin 

För placerade inom socialpsykiatrin som inte har eget boende med en 
boendekostnad på hemmaplan tar kommunen ut en avgift på 1 300 kronor per 
månad. Utöver detta tillkommer en kostnad för maten på 2 490 kronor per 
månad.  

Avgiften för placeringar bör höjas, där kommunen kan ta ut en avgift på 2 490 
kronor för kost samt 1 600 kronor för boendet, under förutsättning att det 
ryms inom avgiftsutrymmet som räknas fram för varje person.  
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Egenavgifter vid placering av vuxna 
För vuxna som är placerade i missbruksvård enligt SoL eller LVM ska en 
avgift tas ut med max 100 kronor per dag. Avgiften avser kost och är 
densamma som landstinget tar ut vid vistelse på sjukhus. Avgiften räknas fram 
utifrån den enskildes inkomster.   

Egenavgifter vid placering av barn och ungdomar 
Föräldrar till barn som placeras med stöd av SoL eller LVU betalar en 
egenavgift. Avgiften kan som högt vara 1 573 kronor per förälder och räknas 
fram på samma sätt som försäkringskassan räknar fram underhållsstöd.  

 

 

Avgift hos familjerådgivningen 
De som besöker den kommunala familjerådgivningen får betala en avgift per 
samtal. I Upplands-Bro är avgiften 125 kronor per samtal. 

Jämförelse med andra kommuner 

 
Diagrammet redovisar avgiften i antal kronor per samtal.  

Jämfört med närliggande kommuner ligger avgiften för familjerådgivningen 
väldigt lågt i Upplands-Bro. Flertalet av de närliggande kommunerna tar ut en 
avgift på 250 kronor per samtal. Det föreslås att första samtalet hos 
familjerådgivningen är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kronor per 
samtal.  

 

 

Sammanställt av Maj Ahlvik och Marlene Hellbom. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-02-08 KS 19/0094  

Kommunstyrelsen 
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Äldre- och omsorgsnämndens taxor och 
avgifter år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Att godkänna äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av taxor och 

avgifter år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över.  

Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 

behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 

för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 

matlåda är idag 44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per 

tillfälle.  

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019 

Beslutsunderlag 

 Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 11 – Taxor och avgifter 2019 

(från sammanträde den 28 januari 2019) 

 Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 

2018. 

 Bilaga – Avgifter och taxor. 

 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-02-08 KS 19/0094 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 11 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 27 Äldre- och omsorgsnämndens taxor 
och avgifter år 2019 

 Dnr KS 19/0094 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att godkänna äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av taxor och 

avgifter år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 

Särskilda uttalanden 

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

(S) deltar ej i beslutet 

Reservationer 

Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text  

”Det är en skam att höja avgifterna för matlådor till de som är svagast i vår 

kommun. Tre måltider per dag innebär en kostnadsökning av ca 270 kr i 

månaden för dem som redan är ekonomiskt svag. 

Det är en skam att föreslå en höjning av avgiften till familjerådgivningen. En 

höjning som ytterst slår mot barnen. 

Det behövs inte en indexjustering av avgifterna, det är ett falskt sätt att höja 

priserna. 

En kommun som 2018 gick med över 100 M i vinst behöver inte pungslå sina 

utsatta medborgare.” 

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över.  

Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 

behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 

för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 

matlåda är idag 44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per 

tillfälle.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019 

Beslutsunderlag 

 Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 11 – Taxor och avgifter 2019 

(från sammanträde den 28 januari 2019) 

 Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 

2018. 

 Bilaga – Avgifter och taxor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att godkänna äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av taxor och 

avgifter år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 

Yrkande 

Kerstin Åkare (V) yrkar avslag till beslutet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-28 

 

 

§ 11 Taxor och avgifter 
 Dnr ÄON 19/0025 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av 

avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över. 

Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39 

kronor till 42 kronor per matlåda. Socialkontorets kostnad per matlåda är idag 

44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250 

kronor per tillfälle. 

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018 

• Bilaga Avgifter och taxor 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av 

avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kamrersassistent 

 Kommunstyrelsen 
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 Socialkontoret 

 Datum     

Marlene Hellbom 

Administrativ handläggare  

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 

marlene.hellbom@upplands-bro.se 

2018-11-15     
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Avgifter och taxor  
Syftet med denna översyn är att bättre anpassa avgiftsnivåerna till 

omfattningen för de olika insatserna som socialkontoret beslutar om.  

Varje avsnitt börjar med en redovisning över den aktuella taxan för respektive 

insats i Upplands-Bro kommun. Därefter visas en jämförelse med andra 

närliggande kommuner och sist lyfts förslag gällande förändringar fram. 

Underlaget för jämförelsen med andra kommuner har inhämtats från respektive 

kommuns externa hemsida. Vissa uppgifter har dock inte gått att få fram, 

exempelvis har Solna stad ett annorlunda system jämfört med Upplands-Bro 

kommun vilket bidragit till svårigheter att få fram korrekta uppgifter från 

Solna. Vid jämförelsen kan det även konstateras en relativ stor variation, där 

avgifterna i Upplands-Bro kommun inom vissa delar är lågt i förhållande till 

närliggande kommuner.   

För omvårdnad- och serviceinsatser finns ett tak för hur stor avgift kommunen 

får ta ut. Denna maxtaxa är reglerad av staten och är för år 2018 reglerad till    

2 044 kronor per månad. Kostnad för mat ingår inte i maxtaxan.  

Justeringarna har avgifter och taxor föreslås gälla från och med den 1 april 

2019. Dessutom föreslås att socialkontoret kan göra årliga indexjusteringar av 

avgifter och taxor.  
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Äldreomsorg  

Taxa för hemtjänst 

Taxa för hemtjänst är 0,36 % av prisbasbeloppet1 (163 kronor) för varje utförd 

timme. 

Jämförelse med andra kommuner  

Diagrammet visar antal kronor per utförd beviljad hemtjänsttimme. 

Diagrammet visar hur mycket det kostar för brukarna per utförd timme i olika 

kommuner. Inga ändringar i detta föreslås för Upplands-Bro kommun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Prisbasbeloppet för 2018 är reglerat till 45 500 kronor 
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Taxa för trygghetslarm 

Taxa för trygghetslarm är 175 kronor per månad. Är båda makarna i behov av 

trygghetslarm betalar de 175 kronor per hushåll.  

Jämförelse med andra kommuner 

 
Diagrammet visar kostnaden i antal kronor för trygghetslarm per månad.  

Då avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan är det svårt att veta hur mycket 

större intäkterna skulle bli vid en höjning av dessa. 

Idag debiteras totalt 361 brukare för trygghetslarm, av dessa bor ca 319 brukare 

i eget hushåll och 42 personer är sammanboende. 

I förhållande till andra kommuner ligger taxan för trygghetslarm där båda 

makarna eller sammanboende är i behov av trygghetslarm lågt. Därför 

föreslås en ändring av totalbeloppet för sammanboende till 0,57 % av 

prisbasbeloppet, 262 kr. En kostnad som inte reduceras vid frånvaro, 

exempelvis sjukhusvistelse.  

Vidare föreslås att brukaren betalar en kostnad vid förlust av teknik, en 

kostnad motsvarade socialkontorets inköpspris för ny teknik. Denna avgift 

skulle inte ingå i maxtaxan och är något som flera andra kommuner redan har 

infört till självkostnadspris.  

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Taxa för trygghetslarm



 

Upplands-Bro kommun Datum   4 (9)  
2018-08-29   

 

 

 

 

Taxa för vård- och omsorgsboende 

Taxa för särskilt boende med heldygnsomsorg är idag 2 044 kronor per månad. 

Kostnaden för mat tillkommer med 2 490 kronor i månaden. Vid parboende 

betalar den medboende en serviceavgift på 3 095 kronor i månaden för den mat 

och service som tillhandahålles (städning och tvätt, där den ena parten inte har 

beslut om särskilt boende).  

Jämförelse med andra kommuner 

 
Diagrammet redovisar avgiften för kost per månad vid särskilt boenden. 

 

Inga förslag på höjningar här. Diagrammet visar hur Upplands-Bro kommuns 

avgift för kosten på vård- och omsorgsboende är i förhållande till andra 

kommuner.  
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Taxa för matdistribution 

Taxan för matlådor är idag 39 kronor per låda, utöver detta tillkommer en 

distributionsavgift på 10 kronor per matlåda.  

Jämförelse med andra kommuner 

Diagrammet visar varje kommuns kostnad i kronor för matlåda, dessert samt leverans 

av matlåda.  

Taxan för matlådor täcker idag inte vad dessa kostar socialkontoret att köpa in. 

Kunden betalar 39 kronor per matlåda medan socialkontoret betalar 44 kronor 

per matlåda till kostenheten. En leveransavgift på 10 kronor per matlåda 

tillkommer för brukaren, denna kostnad ingår i maxtaxan. Detta innebär att om 

brukaren beviljats hemtjänst och den totala kostnaden överstiger maxtaxan 

betalar inte brukaren för distributionen. Taxan per matlåda behöver höjas för 

att kunna täcka kostnaderna som socialkontoret betalar för matlådorna. I 

jämförelse med andra kommuner tar Upplands-Bro ut en låg avgift för 

matlådor.  

Förslaget är att från och med den 1 april 2019 höja avgiften för matlådan till 

42 kronor och att socialkontoret därefter har tillåtelse att en gång per år 

justera avgiften i och med att Kostenheten ändrar priset. Detta innebär att 

socialkontoret varje år kan justera avgifterna utan att ett beslut i 

kommunfullmäktige krävs.  
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Taxa för mat i övrig öppen verksamhet 

För frukost, lunch, mellanmål/kaffe och kvällsmål betalar brukare idag inom 

övrig öppen verksamhet nedanstående kostnad:  

Frukost: 10 kronor per frukost  

Lunch: 39 kronor per lunch 

Mellanmål eller kaffe: 8 kronor per mellanmål/kaffe 

Kvällsmål: 24 kronor per kvällsmål 

I tidigare versioner av Avgifter och taxor har det specificerats vad frukost, 

lunch, mellanmål och kvällsmat kostar inom övrig öppen verksamhet. En 

specificering som föreslås tas med i 2019 års Avgifter och taxor. Förslaget är 

att priset för lunch höjs till 42 kronor för att följa samma pris som för 

matlådan.  
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Taxa för dagverksamhet 

Taxan för dagverksamhet är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per 

närvarodag och avser omvårdnad, därutöver tillkommer kostnad för mat med 

56 kronor per dag. 

Jämförelse med andra kommuner 

Diagrammet visar kostnad i kronor för omvårdnad och kost inom kommunernas 

dagverksamhet. 

Ingen höjning föreslås här.  

 

Taxa för tillfälligt boende, korttidsplats 

Taxan för tillfälligt boende är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per 

närvarodag för omvårdnad, kostnad för mat tillkommer med 80 kronor per 

närvarodag. 

Landstinget tar ut en avgift på 100 kronor per vårddygn som avser kost, förslag 

är därför att höja kostnaden för mat på korttidsplats till 100 kronor per 

närvarodag. Detta skulle innebära att de brukare som kommer upp i maxtaxan 

enbart betalar för kost det vill säga, 100 kronor per närvarodag och brukare 

som inte kommit upp i maxtaxan skulle betala 154 kronor per närvarodag.    
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LSS 

Taxa för Skyttens gruppbostad inom LSS 

Kungsängens boende har inte självhushåll, vilket innebär att de boende betalar 

1 408 kronor i månaden för mat.  

 

Taxa för korttidsplats inom LSS 

Taxan för matkostnad är 45 kronor per dygn.  

 

Taxa för placerade barn inom LSS 

Föräldrar till barn placerade med stöd av LSS betalar en avgift om högst 1 573 

kronor per förälder.  

 

Taxa inom socialpsykiatrin 

Taxa för lunch 

Deltagare som äter lunch inom socialpsykiatrins verksamhet betalar 39 kronor 

per lunch.  

Taxan för lunchen täcker idag inte vad det kostar socialkontoret att betala för 

dessa. För att skillnad inte ska uppstå föreslås att taxan för lunchen inom 

socialpsykiatrin ska följa avgiften för matlådorna, det vill säga höjas till 42 

kronor per lunch.  

 

Taxa för placering inom socialpsykiatrin 

För placerade inom socialpsykiatrin som inte har eget boende med en 

boendekostnad på hemmaplan tar kommunen ut en avgift på 1 300 kronor per 

månad. Utöver detta tillkommer en kostnad för maten på 2 490 kronor per 

månad.  

Avgiften för placeringar bör höjas, där kommunen kan ta ut en avgift på 2 490 

kronor för kost samt 1 600 kronor för boendet, under förutsättning att det 

ryms inom avgiftsutrymmet som räknas fram för varje person.  
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Egenavgifter vid placering av vuxna 

För vuxna som är placerade i missbruksvård enligt SoL eller LVM ska en 

avgift tas ut med max 100 kronor per dag. Avgiften avser kost och är 

densamma som landstinget tar ut vid vistelse på sjukhus. Avgiften räknas fram 

utifrån den enskildes inkomster.   

Egenavgifter vid placering av barn och ungdomar 

Föräldrar till barn som placeras med stöd av SoL eller LVU betalar en 

egenavgift. Avgiften kan som högt vara 1 573 kronor per förälder och räknas 

fram på samma sätt som försäkringskassan räknar fram underhållsstöd.  

 

 

Avgift hos familjerådgivningen 

De som besöker den kommunala familjerådgivningen får betala en avgift per 

samtal. I Upplands-Bro är avgiften 125 kronor per samtal. 

Jämförelse med andra kommuner 

 
Diagrammet redovisar avgiften i antal kronor per samtal.  

Jämfört med närliggande kommuner ligger avgiften för familjerådgivningen 

väldigt lågt i Upplands-Bro. Flertalet av de närliggande kommunerna tar ut en 

avgift på 250 kronor per samtal. Det föreslås att första samtalet hos 

familjerådgivningen är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kronor per 

samtal.  

 

 

Sammanställt av Maj Ahlvik och Marlene Hellbom. 
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Taxor och avgifter 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av 

avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 

Sammanfattning 

Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 

kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 

verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 

därmed ses över. 

Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39 

kronor till 42 kronor per matlåda. Socialkontorets kostnad per matlåda är idag 

44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 

föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250 

kronor per tillfälle. 

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 

och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 

och med den 1 april 2019. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018 

• Bilaga Avgifter och taxor 

Ärendet 

Brukare och klienter som beviljats olika insatser inom socialkontorets 

verksamheter betalar ofta en viss avgift för dem. Dessa avgifter behöver ses 

över kontinuerligt, vilket inte har gjorts under en längre tid. Vid en jämförelse 

med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro kommun har 

relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets verksamheter. 

Socialkontoret har därmed gjort en översyn. 

Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39 

kronor till 42 kronor. Socialkontoret ersätter idag kostenheten med 44 kronor 

per matlåda. Priset för lunch inom socialpsykiatrin behöver också höjas till 42 

kronor för att följa samma pris som matlådan. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kronor per samtal. I förslaget 

från socialkontoret föreslås att första samtalet är kostnadsfritt för att därefter 

kosta 250 kronor per tillfälle. 
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Vidare föreslås att avgifter och taxor indexjusteras årligen från och med 2019. 

De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från och med den 

1 april 2019. 

Barnperspektiv 

Socialnämnden konstaterar att förslag till beslut inte strider mot barnets bästa. 

 

Socialkontoret 

 

 

 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef 

 

Bilagor 

1. Avgifter och taxor 

Beslut sänds till 

 Kamrersassistent 
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Motion om Bostad åt alla / Hem för alla 

Förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 19 mars 2018 att 

Kommunfullmäktige ger Upplands-Brohus i uppdrag att  

- Bygga hyresbostäder så att våra medborgare har tillgång till bostäder 

för rimlig kostnad 

- Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden 

och placeras i kollektivtrafiknära lägen. 

- Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en 

balanserad och blandad befolkningsstruktur. 

- Vid planering av ny bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas 

som t.ex. kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende. 

- Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning 

alltid ingå. 

Denna tjänsteskrivelse redovisar att Upplands-Brohus arbete med dessa frågor 

bedrivs i linje med framförda yrkanden varför Kommunledningskontoret 

föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med denna 

tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

 Motion från Vänsterpartiet den 19 mars 2018. 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019. 

Ärendet 

Den 19 mars 2018 lämnade Vänsterpartiet ovan refererad motion där flera 

yrkanden listades gällande bostadsbyggande och planering vid nybebyggelse.  

Avseende yrkandet att Upplands-brohus ges uppdraget att bygga bostäder så 

att våra medborgare har tillgång till bostäder till en rimlig kostnad anförs 

följande. 

Det bästa sättet att bygga bostäder som våra medborgare har råd med är att 

hålla nere produktionskostnaderna. Detta är en fråga som SABO, en till 
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Upplands-brohus ansluten intresseorganisation, arbetat mycket intensivt med 

under flera år. Ett resultat av detta arbete är de så kallade koncepthusen som 

innebär att man standardiserat byggandet och därigenom ”återvinner” delar av 

processen, vilket innebär att man kan avropa olika typer av hus till en ”fast 

kostnad”. Koncepthusen har påverkat produktionskostnaderna positivt vilket 

också kan påverka hyrorna positivt. Men vi befinner oss på en marknad som 

påverkas av utbud och efterfrågan. De senaste årens högkonjunktur har drivit 

upp produktionskostnaderna. Mellan 2010 och 2017 steg priset för att bygga 

bostäder (BPI) med 40 procent, trots att inflationen (KPI) bara steg med 7 

procent.  

Det har tidigare funnits möjlighet att hålla hyrorna nere med hjälp av de 

statliga investeringsstöden för hyresrätter som innebar ett sätt att hålla nere 

produktionskostnaderna för fastighetsägarna. Då gavs stöd med X antal tusen 

kronor per kvadratmeter beroende på var i landet man byggde och för att få 

stödet var hyran villkorad. I den nya statsbudgeten är detta stöd borttaget varför 

denna möjlighet inte längre finns. 

Det projekt för nybyggnation av hyreslägenheter som ligger närmast i tiden för 

Upplands-Brohus är Köpmanvägen. Här planeras just koncepthus.  

En målsättning vid nyproduktion av hyresbostäder är alltid att göra detta till en 

produktionskostnad som tillåter skäliga hyresnivåer och Upplands-Brohus 

anser sig ha ett genomgående fokus på frågan i sina nyproduktionsprocesser. 

Avseende yrkandet att Upplands-brohus ges uppdraget att ny bebyggelse i 

första hand bör utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i 

kollektivtrafiknära lägen anförs följande. 

Arbetet med placering av ny bebyggelse ligger väl i linje med det arbete som 

pågår i samband med framtagande av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro 

och Kungsängen. Upplands-brohus deltar i arbetet och ett av fokusområdena är 

just trafikfrågor. För en väl fungerande kollektivtrafik krävs att det finns vägar 

att ta sig fram på. Det är på sina håll ett problem i bl.a. Bro där det till vissa 

platser inte går att ta sig fram utan att köra runt långa sträckor.  

Upplands-Brohus arbetar med denna fråga genom sitt medverkande i 

framtagandet av den nya FÖP:en dessutom har de framfört önskemål om att få 

in kollektivtrafik i Bro centrum för att på så sätt gynna handeln, vilket även 

skulle påverka tryggheten positivt för de hyresgäster som bor i närheten. 

Avseende yrkandet att Upplands-Brohus ges uppdraget att nya områden ska 

planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad 

befolkningsstruktur anförs följande. 

Upplands-Brohus arbetar löpande med denna fråga, dels inom ramen för 

strategin ett långsiktigt hållbart Bro samt inom ramen för FÖP-arbetet. Detta 

handlar om att få in bostadsrätt- och äganderätt där hyresrätten dominerar och 

vice versa. Upplands-Brohus lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen, i 
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gamla Bro, är ett bra exempel på detta. Även de planerade hyreshusen på 

Köpmanvägen i Bro är ett exempel på detta. 

Avseende yrkandet att Upplands-Brohus ges uppdraget att vid planering av ny 

bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas såsom kollektivboende, 

flergenerationsboende och kooperativt boende anförs följande. 

Valet av vilken typ av bostäder som ska byggas baseras på vad det finns för 

efterfrågan. Möjligheten som sådan att bygga denna typ av kategoriboenden 

finns för Upplands-Brohus som allmännyttigt bolag men den satsning som man 

väljer att göra måste alltid återspegla den efterfrågan som råder. Inför varje 

nybyggnation görs en avvägning mot vilken efterfrågan som råder.  

Avseende yrkandet att Upplands-Brohus ges uppdraget att vid planering av ny 

bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning alltid ingå anförs följande. 

Upplands-Brohus har krav på sig att sträva efter miljöbyggnad silver, som 

innebär högre krav än BBR (Boverkets byggregler). Vid nybyggnation tas 

alltid miljöaspekten i centralt beaktande. Upplands-Brohus har under en längre 

tid försökt rekrytera kompetens inom området och har förhoppningar om att 

lyckas med detta inom en snar framtid. 

Som underlag för denna tjänsteskrivelse har synpunkter och information 

inhämtats från tjänstemän inom ledningsgruppen på Upplands-Brohus via mail 

och telefon.  

Denna tjänsteskrivelse redovisar att Upplands-Brohus arbete med dessa frågor 

bedrivs i linje med framförda yrkanden varför Kommunledningskontoret 

föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med denna 

tjänsteskrivelse. 

Barnperspektiv 

Tak över huvudet och den trygghet som hemmet innebär är grundläggande 

förutsättningar för barns hälsa och välmående. Ämnet som behandlas i denna 

motion har därför betydelse för barn och ungas livsvillkor. 

Kommunledningskontoret 

Karl Öhlander  

Tf. kommundirektör  

Bilagor 

1. Motion från Vänsterpartiet den 19 mars 2018 

Beslut sänds till 

 Vänsterpartiet. 
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§ 33 Motion om Bostad åt alla / Hem för alla 
 Dnr KS 18/0112 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Reservation 

Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text  

”Vänsterpartiet anser att kommunen kan göra mycket mer än vad som gjorts 

hittills när det gäller att försörja kommunen med bostäder åt alla våra invånare. 

Kommunledningskontoret anser att det mesta vi föreslår är redan sådant som 

man arbetar med. Men vi ser inte att det finns tillräckligt med bostäder som 

våra medborgare har tillgång till för en rimlig kostnad. Vi ser inte heller att nya 

bostadsområden planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad 

och blandad befolkningsstruktur. 

Vi ser absolut inga initiativ till att skapa alternativa boendeformer som t.ex. 

kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende.” 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 19 mars 2018 att 

Kommunfullmäktige ger Upplands-Brohus i uppdrag att  

- Bygga hyresbostäder så att våra medborgare har tillgång till bostäder 

för rimlig kostnad 

- Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden 

och placeras i kollektivtrafiknära lägen. 

- Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en 

balanserad och blandad befolkningsstruktur. 

- Vid planering av ny bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas 

som t.ex. kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende. 

- Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning 

alltid ingå. 

Denna tjänsteskrivelse redovisar att Upplands-Brohus arbete med dessa frågor 

bedrivs i linje med framförda yrkanden varför Kommunledningskontoret 

föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med denna 

tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

 Motion från Vänsterpartiet den 19 mars 2018. 
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 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Motionen avslås med hänvisning till Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Åkare (V) föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun 

 



Motion om Bostad åt alla/Hem för alla 
Det byggs många bostäder i Upplands-Bro för tillfället, men det byggs  
alldeles för få hyresrätter och bland dessa alldeles för få hyresrätter med  
en låg hyra som medborgarna har råd att betala. Det kan ju inte vara  
meningen att vi ska bygga så att alla hyresgäster måste ansöka om 
bostadsbidrag för att ha råd att bo! 
 
Vidare är Bro och Kungsängen två åtskilda tätorter 
med olika karaktär. De bör båda ges möjlighet att 
utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. 
 
En egen bostad är en grundläggande mänsklig 
rättighet och en förutsättning för att vi ska känna 
trygghet i vår tillvaro. Alla måste kunna ha 
tryggheten i en egen bostad! 
 
Vi yrkar att Kommunfullmäktige ger 
Upplands-Brohus i uppdrag att 
 

● Bygga hyresbostäder så att våra 
medborgare har tillgång till bostäder för 
rimlig kostnad. 

 
● Ny bebyggelse bör i första hand utgå från        

befintliga bebyggda områden och placeras i      
kollektivtrafiknära lägen. 

● Nya områden ska planeras med stor social       
omsorg så att man får en balanserad och        
blandad befolkningsstruktur. 

● Vid planering av ny bebyggelse skall      
alternativa boendeformer främjas som    
t. ex kollektivhus, flergenerationsboende och     
kooperativt boende.  

● Vid planering av ny bebyggelse ska      
miljöneutral energiförsörjning alltid ingå. 

 
 
Kungsängen 19 mars 2018 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro 
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Motion om mensskydd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då det är landstinget som 

ansvarar för ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten.  

Sammanfattning 

Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 

gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer 

Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så 

att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år 

i kommunen.  

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 

Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 

ungdomsmottagningen på uppdrag från landstinget men landstinget ska bekosta 

dess verksamhet, där mensskydd ingår. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2019 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

 Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 

mars 2018 

Ärendet 

Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 

gratis mensskydd. Förslagsställaren för fram att Österåker kommun infört en 

satsning på mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. Ungdomsmottagningen i 

Österåker kommun har fått extra medel till sin verksamhet för att kunna dela ut 

gratis mensskydd till flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år. Kerstin Åkare 

anser att individer inte kan välja kön när de föds och att kvinnor inte 

följaktligen kan välja att ha mens eller inte. Kostnaderna för mensskydd som 

drabbar alla kvinnor är därför en orättvisa.  

Kerstin Åkare yrkar därför att Upplands-Bro kommun följer Österåkers 

exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så att de kan 
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dela ut mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år i 

kommunen.  

Österåker kommun 

Österåker kommun införde under november 2017 en försöksperiod med 

kostnadsfria mensskydd till tjejer och kvinnor mellan 12 och 23 år. 

Ungdomsmottagningen erhöll en budget på 40 000 kr för satsningen. 

Satsningen var ett initiativ från kommunensstyrelsens ordförande Michaela 

Fletcher (M) efter ett besök på en gymnasieskola där ungdomarna påtalade att 

de varje månad behövde lägga ut stora kostnader för hygienartiklar.  

Ungdomarna i Österåker kan vända sig till ungdomsmottagningen där de 

förutom bindor och trosskydd även kan hämta ut ett mindre antal tamponger 

och mensskoppar. Vissa produkter för mensskydd finns även att få på 

Österåkers gymnasium samt Skärgårdsgymnasiet.  

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret har varit i kontakt med Pia Jonason som är barnmorska och chef 

på ungdomsmottagningen i Österåker kommun. Hon upplever att projektet har 

varit lyckat men att budgeten på 40 000 kr inte räckt till för att täcka upp för 

kostnaderna avseende gratis mensskydd till målgruppen.  Enhetschefen har inte 

fått någon budget eller några indikationer på att försöket ska förlängas under 

2019.   

Mervärdet med försöket är enligt enhetschefen att ungdomsmottagningen 

fångar upp målgruppen med unga tjejer tidigare. 10–12 åringar som hämtar ut 

gratis mensskydd får möjlighet att prata om smärta och andra problem kopplat 

till mens tidigare. Ungdomen får även prata om kroppen eller funderingar i 

allmänhet.  

För att göra en uträkning på hur mycket en satsning på gratis mensskydd kan 

kosta Socialnämnden utgår socialkontoret från en schablonkostnad på 100 kr 

för mensskydd och tjej per månad. Det finns cirka 750 stycken tjejer mellan 12 

och 23 år i Upplands-Bro kommun. En schablonbudget för mensskydd är 

75 000 kr i månaden. Mensskydd för ett helt år blir 900 000 kr. Antagandet 

bygger på inköp av bindor eller tamponger och ej menskoppar som ger en 

engångskostnad vid inköp. 

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 

Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 

ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget och all personal är anställd 

utav nämnden. Socialnämnden finansierar kuratorinsatsen och får ersättning 

ifrån landstinget för barnmorske- och läkarinsatser. Landstinget bekostar även 

verksamheten idag där det ingår till exempel test för könssjukdomar och 

graviditet, kondomer och dagen-efter-piller för målgruppen 12–23 år, vilket 

framgår i avtalet mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för 2016–2018 
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avseende Upplands-Bro ungdomsmottagning. Gratis mensskydd ska även det 

således bekostas utav landstinget.  

Socialkontoret ser positivt på de mervärden som projektet i Österåker har 

medfört. Kontorets uppfattning är att Ungdomsmottagningen i Upplands-Bro 

kommun fångar upp denna målgrupp när de genomför sin uppsökande 

verksamhet samt sina besök på kommunens skolor. Förebyggande arbete med 

målgruppen 12–23 år ska dock alltid utvecklas med ungdomarna i fokus. 

Barnperspektiv 

Ungdomsmottagningens verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 12–23 år. 

Barnperspektivet ska beaktas i all dess verksamhet.   

Kommunledningskontoret 

Karl Öhlander   

Tf. Kommundirektör Andrea Andersson 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Socialnämndens beslut § 12 Remissyttrande - motion om mensskydd 

2. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018 

3. Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 mars 2018 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 35 Motion om mensskydd 
 Dnr KS 18/0127 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Motionen avslås med hänvisning till att det är landstinget som ansvarar för 

ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten. 

Reservation 

Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text  

”Vi ser med besvikelse att kommunstyrelsen inte ser rättviseaspekten när det 

gäller mensskydd för skolflickor. 

I Österåker beslutades att flickor skulle kunna hämta mensskydd antingen hos 

skolsköterskan (vilket redan gäller) och hos ungdomsmottagningen. 

Det blev väldigt lyckat! 

Det skulle kunna bli väldigt bra även hos oss!” 

Sammanfattning 

Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 

gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer 

Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så 

att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år 

i kommunen.  

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 

Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 

ungdomsmottagningen på uppdrag från landstinget men landstinget ska bekosta 

dess verksamhet, där mensskydd ingår. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

 Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 

mars 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då det är landstinget som 

ansvarar för ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 27 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

Yrkande 

Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kerstin Åkare (V) 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

 

§ 12 Remissyttrande - motion om 
mensskydd 

 Dnr SN 18/0059 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om mensskydd. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande 

Sammanfattning 

Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 

gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer 

Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så 

att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år 

i kommunen.  

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 

Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 

ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget men landstinget ska 

bekosta dess verksamhet, där mensskydd ingår. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018  

 Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 

mars 2018 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om mensskydd. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-10-02 SN 18/0059  

Socialnämnden 
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Remissyttrande - motion om mensskydd 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om mensskydd. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande 

Sammanfattning 

Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 

gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer 

Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så 

att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år 

i kommunen.  

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 

Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 

ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget men landstinget ska 

bekosta dess verksamhet, där mensskydd ingår. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018  

 Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 

mars 2018 

Ärendet 

Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 

gratis mensskydd. Förslagsställaren för fram att Österåker kommun infört en 

satsning på mensskydd till unga mellan 12–23 år. Ungdomsmottagningen i 

Österåker kommun har fått extra medel till sin verksamhet för att kunna dela ut 

gratis mensskydd till flickor och kvinnor mellan 12 – 23 år. Kerstin Åkare 

anser att individer inte kan välja kön när de föds och att kvinnor inte 

följaktligen kan välja att ha mens eller inte. Kostnaderna för mensskydd som 

drabbar alla kvinnor är därför en orättvisa.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-10-02 SN 18/0059 

 
 

Kerstin Åkare yrkar därför att Upplands-Bro kommun följer Österåkers 

exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så att de kan 

dela ut mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år i kommunen.  

Österåker kommun 

Österåker kommun införde under november 2017 en försöksperiod med 

kostnadsfria mensskydd till tjejer och kvinnor mellan 12–23 år. 

Ungdomsmottagningen erhöll en budget på 40 000 kr för satsningen. 

Satsningen var ett initiativ ifrån kommunensstyrelsens ordförande Michaela 

Fletcher (M) efter ett besök på en gymnasieskola där ungdomarna påtalade att 

de varje månad behövde lägga ut stora kostnader på hygienartiklar.  

Ungdomarna i Österåker kan vända sig till ungdomsmottagningen där de 

förutom bindor och trosskydd även kan hämta ut ett mindre antal tamponger 

och mensskoppar. Vissa produkter för mensskydd finns även att få på 

Österåkers gymnasium samt Skärgårdsgymnasiet.  

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret har varit i kontakt med Pia Jonason som är barnmorska och chef 

på ungdomsmottagningen i Österåker kommun. Hon upplever att projektet har 

varit lyckat men att budgeten på 40 000 kr inte räckt till för att täcka upp för 

kostnaderna avseende gratis mensskydd till målgruppen.  Enhetschefen har inte 

fått någon budget eller några indikationer på att försöket ska förlängas under 

2019.   

Mervärdet med försöket är enligt enhetschefen att ungdomsmottagningen 

fångar upp målgruppen med unga tjejer tidigare. 10–12 åringar som hämtar ut 

gratis mensskydd får möjlighet att prata om smärta och andra problem kopplat 

till mens tidigare. Ungdomen får även prata om kroppen eller funderingar i 

allmänhet.  

För att göra en uträkning på hur mycket en satsning på gratis mensskydd kan 

kosta Socialnämnden utgår socialkontoret ifrån en schablonkostnad på 100 kr 

för mensskydd och tjej per månad. Det finns cirka 750 stycken tjejer mellan 

12–23 år i Upplands-Bro kommun. En schablonbudget för mensskydd är 

75 000 kr i månaden. Mensskydd för ett helt år blir 900 000 kr. Antagandet 

bygger på inköp utav bindor eller tamponger och ej menskoppar som ger en 

engångskostnad vid inköp. 

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 

Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 

ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget och all personal är anställd 

utav nämnden. Socialnämnden finansierar kuratorinsatsen och får ersättning 

ifrån landstinget för barnmorske- och läkarinsatser. Landstinget bekostar även 

verksamheten idag där det ingår till exempel test för könssjukdomar och 

graviditet, kondomer och dagen-efter-piller för målgruppen 12–23 år, vilket 
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framgår i avtalet mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för 2016–2018 

avseende Upplands-Bro ungdomsmottagning. Gratis mensskydd ska även det 

således bekostas utav landstinget.  

Socialkontoret ser positivt på de mervärden som projektet i Österåker har 

medfört. Kontoret uppfattning är att Ungdomsmottagningen i Upplands-Bro 

kommun fångar upp denna målgrupp när de genomför sin uppsökande 

verksamhet samt sina besök på kommunens skolor. Förebyggande arbete med 

målgruppen 12–23 år ska dock alltid utvecklas med ungdomarna i fokus.  

Barnperspektiv 

Ungdomsmottagningens verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 12–23 år. 

Barnperspektivet ska beaktas i all dess verksamhet.  

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 mars 2018 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Akt 

 



Motion om mensskydd  
 
Nu satsar Österåker kommun på gratis mensskydd till unga mellan  
12 och 23 år.  
 
Efter ett besök på en gymnasieskola blev den moderata politikern Michaela Fletcher 
(M) uppmärksammad på att kostnaderna för menskydd är en orättvisa som drabbar 
alla kvinnor. 
När du föds kan du inte välja kön. Följaktligen kan kvinnor inte välja att ha eller inte 
ha mens. 
I Österåker satsar man nu extra pengar i ungdomsmottagningens verksamhet för att 
de ska kunna dela ut gratis mensskydd till flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år.  
 
 
Därför yrkar Vänsterpartiet att 
 
Upplands-Bro kommun följer Österåkers exempel som innebär att Ungdoms- 
mottagningen får ett ekonomiskt tillskott så att de kan dela ut mensskydd till alla 
flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år. 
 
 
Kungsängen den 24 mars 2018 
 
 
Kerstin Åkare 
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Kommunstyrelsen 
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Motion om fältassistenter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då kommunen redan 

bedriver åtgärder för målgruppen och inväntar resultat och prognos från projekt 

med förebyggande syfte. 

Sammanfattning 

Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter från Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra 

fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar 

som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en 

framtid. 

Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra 

trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de 

åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det 

inte finns behov att anställa fyra fältassistenter. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2019 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

 Bilaga- motion om fältassistenter den 21 oktober 2017. 

Ärendet 

Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter ifrån Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet.  Förslagsställaren anser att kommunen behöver en bra 

verksamhet som riktar sig direkt till ungdomar, framförallt de ungdomar som 

har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en framtid. 

Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra stycken 

fältassistenter som permanent arbetar med målgruppen. Organisatoriskt ska de 

ligga under trygghetssamordnaren på kommunledningskontoret.  Med 

fältassistenter får kommunen möjlighet att samarbeta med både företagare och 

olika myndigheter på ett proaktivt och långsiktigt sätt.  
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Fältassistenterna kan även enligt förslagsställaren, hjälpa kommunens 

ungdomar på ”en väg som innebär framtidstro och tro på den egna förmågan att 

skapa sig ett värdigt liv.” samt att ”det är den bästa, billigaste och mest 

långtidsverkande trygghetsskapande åtgärd vi kan göra i kommunen, långt 

effektivare än ordningsvakter och mer polis.”   

Upplands-Bro kommuns arbete med målgruppen 

En fältassistent arbetar både förebyggande och främjande med ungdomar på de 

arenor där ungdomarna befinner sig. Fältassistenten arbetar på individ-, grupp- 

och strukturell nivå gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala 

problem samt arbetar trygghetsskapande. Ofta sker det en samverkan mellan 

fältassistenter och till exempel skola, polis, kultur- och fritid samt andra som 

arbetar med ungdomar. 

Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra 

trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. De projekt 

som bedrivs utgår även ifrån samma arbetssätt som en fältassistents.  

Sociala insatsgruppen 

I början av 2018 ansökte socialkontoret medel ur den sociala 

investeringsfonden till projektet sociala insatsgrupper (SIG). En ansökan som 

beviljades. Målgruppen för SIG är ungdomar och unga vuxna mellan 13–29 år 

som befinner sig i utanförskap och kriminalitet men som är redo att ändra sitt 

negativa leverne och bli självförsörjande. Samverkan sker mellan interna 

aktörer så som socialkontoret, arbetsmarknadsenheten och utbildningskontoret 

samt externa aktörer som Arbetsförmedlingen, polisen, Fryshuset och 

Frivården. Arbetet leds utav en projektledare som bedriver en uppsökande 

verksamhet utav målgruppen. Ytterligare en lots ska anställas under hösten 

2018.  

Brobyggarna 

Medel ur fonden har även beviljats till det treåriga projektet ”Brobyggarna”. 

Syftet med detta projekt är att öka tryggheten och den sociala 

sammanhållningen i kommunen. Målet i sin tur är att öka ungas inflytande, öka 

samverkan mellan kommunen och föreningsliv samt att stötta föräldrar. 

Kommunen annonserade ut tre tjänster som Brobyggare under sommaren 2018 

och arbetet startar upp under hösten 2018.  

”We Empower” och ”Insteget” 

Förutom dessa två projekt beslutade Kommunstyrelsen den 30 maj 2018 att 

bevilja medel ur den sociala investeringsfonden till ytterligare två projekt, ”We 

Empower – hälsofrämjande fritidsgård” samt ”Insteget”. 

”We Empower – hälsofrämjande fritidsgård” är en satsning på ungdomars 

fritid. Syftet med projektet är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar 

i ett normbrytande beteendemönster. En metod för att motverka detta är att 
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skapa en meningsfull fritid under raster, kvällar och helger samt att arrangera 

föräldrautbildningar.  

”Insteget” riktar sig i sin tur till ungdomar mellan 15 och 24 år som varken är 

sysselsatta i studier eller arbete. Målet är att nå ökad sysselsättning och ökad 

livskvalitet för den enskilda ungdomen och därmed minska risken för 

utanförskap. Arbetet med ungdomarna individanpassas och anpassas även 

utifrån ålder. Det långsiktiga målet för uppdraget är att ungdomarna får en fast 

etablering på arbetsmarknaden. Projektet syftar även till att öka tryggheten i 

kommunen och ge ungdomar i utanförskap en ljusare syn på framtiden. 

Fryshuset 

Sedan 2017 samarbetar kommunen med Fryshuset. Projektettiden är satt till 

och med 2019 och dess syftet är att öka tryggheten och framtidstron för 

kommunens unga, framförallt de unga som bor i tätorten Bro. Fokus ligger på 

att öka delaktigheten hos unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i 

destruktiva miljöer, sammanhang eller utanförskap. Målgruppen för projektet 

är ungdomar mellan 13–27 år. Fokus ligger på individer mellan 15–19 år.  

Fryshuset bedriver flertalet utav aktiviteter för målgruppen så som att coacha 

ungdomar som vill starta aktiviteter, utbilda ungdomar som valt att arbeta för 

trygghet och gemenskap i Bro samt skapa förutsättningar för att inspirera 

lokala aktörer till att samverka för trygghet och ungas delaktighet. 

Ungdomsstödjarna 

Utöver dessa projekt bedriver socialkontoret en ordinarie verksamhet med två 

ungdomsstödjare. Ungdomsstödjarna ingår stöd- och behandlingsenheten och 

utgår ifrån kontorets Härnevimottagning i Bro. Ungdomsstödjarna arbetar 

förebyggande, riktat mot ungdomar genom att vara ute i skolor och på 

fritidsgårdar. De arbetar även med enskilda ungdomar på uppdrag av 

myndighetsenheten. Det enskilda arbetet består bland annat av 

påverkanssamtal samt stöd i träningsläger och fritidsaktiviteter. 

Socialkontorets synpunkter 

Utifrån de åtgärder och aktiviteter som Upplands-Bro kommun redan bedriver 

idag för målgruppen anser socialkontoret att det inte finns något behov av att 

anställa fyra fältassistenter. 

Projekteten med SIG samt Brobyggarna har nyligen startat och deras 

verksamhet med tillhörande aktiviteter bör utvärderas för att se om det finns 

ytterligare, eller annat behov, för att stötta målgruppen. Varken SIG eller 

Brobyggarna är fulltaliga med sin bemanning i dagsläget, vilket gör det svårt 

att se om projekten uppfyller sina syften fullt ut. 
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Barnperspektiv 

Ungdomsarbetet inom socialtjänsten präglas utav barnperspektivet. Samtliga 

beslut och insatser beaktar alltid ungdomens bästa.  

Kommunledningskontoret 

Karl Öhlander  

Tf. Kommundirektör Andrea Andersson 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Socialnämndens beslut § 13 Remissyttrande - motion om fältassistenter 

2. Motion om fältassistenter den 21 oktober 2017 



 PROTOKOLLSUTDRAG 28 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 36 Motion om fältassistenter 
 Dnr KS 17/0313 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad hänvisning till att kommunen redan bedriver åtgärder 

för målgruppen och inväntar resultat och prognos från projekt med 

förebyggande syfte. 

Reservation 

Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text  

”Kommunen har idag hyrt in personal från Fryshuset som gör ett utmärkt jobb 

med ungdomarna de möter. Men de hinner bara med ca en fjärdedel av de 

ungdomar som idag är på väg åt fel håll. För att nå alla de ungdomar som på 

något sätt behöver styras i rätt riktning behöver vi, enligt trygghetssamordnare 

Björn Svensson, minst 4 fältassistenter som permanent arbetar i vår kommun. 

Med egna fältassistenter får vi möjligheter att på ett proaktivt och långsiktigt 

sätt kunna samarbeta med både företagare och olika myndigheter. Då kan vi på 

bästa sätt hjälpa våra ungdomar in, på en väg som innebär framtidstro och tro 

på den egna förmågan att skapa sig ett värdigt liv.” 

Sammanfattning 

Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter från Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra 

fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar 

som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en 

framtid. 

Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra 

trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de 

åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det 

inte finns behov att anställa fyra fältassistenter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

 Motion om fältassistenter den 21 oktober 2017. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad hänvisning till att kommunen redan bedriver åtgärder 

för målgruppen och inväntar resultat och prognos från projekt med 

förebyggande syfte. 

Yrkande 

Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kerstin Åkare (V) 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 11 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

 

§ 13 Remissyttrande - motion om 
fältassistenter 

 Dnr SN 18/0060 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om fältassistenter.  

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter ifrån Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra 

fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar 

som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en 

framtid. 

Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra 

trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de 

åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det 

inte finns behov att anställa fyra fältassistenter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

 Bilaga- motion om fältassistenter den 21 oktober 2017. 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om fältassistenter.  

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 

 



 

Motion om 4 fältassistenter  

  
 
Upplands-Bro är en kommun i kraftig tillväxt. Det innebär också att antalet ungdomar i 
kommunen växer och det medför att vi måste ha bra verksamhet som riktar sig direkt 
till dem. 
Vi har redan nu  ungdomar i kommunen som  har svårigheter i skolan och låga för- 
hoppningar om att kunna skapa sig en framtid. 
De ungdomarna behöver hjälp och stöd för att styras in i möjliga utbildningar, där de 
kan ta in förlorad kunskap, få lov att ta ansvar.  På så sätt kan de få uppleva 
omgivningens förtroende och därmed  stiga i aktning inte minst inför sig själva. 
Känner man sig inte välkomnad in i samhället är den naturliga reaktionen att slå tillbaka, 
med bråkigt och störigt uppträdande, förstörelse, bilbränder och  även kriminalitet i 
mindre  eller större skala. 
 
Kommunen har idag hyrt in personal från Fryshuset som gör ett utmärkt jobb med 
ungdomarna de möter. Men de hinner bara med ca en fjärdedel av de ungdomar som 
idag är på väg åt fel håll. För att nå alla de ungdomar som på något 
sätt behöver styras i rätt riktning behöver vi, enligt 
Trygghetssamordnare Björn Svensson, minst 4 fältassistenter  som 
permanent arbetar i vår kommun. Med egna fältassistenter får vi 
 
möjligheter att på ett proaktivt och långsiktigt sätt kunna 
samarbeta med både företagare och olika myndigheter.  Då kan vi 
på bästa sätt hjälpa våra ungdomar in, på en väg som innebär 
framtidstro och tro på den egna förmågan att skapa sig ett värdigt 
liv. 
 
Det är den bästa, billigaste och mest långtidsverkande 
trygghetsskapande åtgärd vi kan göra i kommunen, långt 
effektivare än ordningsvakter och mer polis. 
 
 

Vi yrkar att kommunen anställer minst fyra fältassistenter, som ska arbeta 
tillsammans med trygghetssamordnaren 

 
Kungsängen den 21 oktober 2017 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet i Upplands-Bro  
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Motion om att bo bra också som årsrik i 
Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens 

yttrande. 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-

Bro till kommunen från Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 

del av motionen för yttrande. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1) rätt till vårdboende 

85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) uppdra till 

kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 

70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 

attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 

tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 

85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 

utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 

av biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 

revideringen av kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 

Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram av socialkontoret 

vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 

Ärendet 

Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands- 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-02-11 KS 18/0256 

 
 

 

Bro till kommunen. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta del av motionen 

för yttrande. 

Liberalerna för fram i sin motion att de sista åren i livet ska vara lika värdefulla 

som de första och att ingen ska behöva vara orolig för att inte får den omsorg 

som de behöver. Valfriheten behöver ökas och byråkratin minskas, individer 

ska kunna välja sitt boende och sin boendesituation när man blir äldre. 

Människors boendesituation kan bidra till en känsla utav ensamhet och 

isolering men även till en känsla utav sammanhang och gemenskap beroende 

på bostad. Liberalerna anser att det finns för många hinder för äldre att i 

praktiken kunna ändra på sin livssituation och att möjligheten att flytta till ett 

anpassat boende är alltför små. Liberalerna för fram att följande fyra förslag 

kan bidra till en ökad valfrihet och möjlighet för årsrika invånare i kommunen 

att påverka sin livssituation: 

Rätt till vårdboende 85 + 

Alla över 85 år ska om de så önskar erhålla förtur till 

servicehus/trygghetsboende. Dagens grundregel att sökanden ska ha varaktiga 

och grundläggande behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i det 

egna hemmet behöver såldes mjukas upp. 

Rätt till vårdboende när hemtjänst blir omfattande 

Liberalerna anser att alla äldre med stort behov av hemtjänst bör, om de själva 

vill, få flytta till vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg i fall den äldre 

har behov av mycket omfattande hemtjänst. Vård- och omsorgsboende ska 

beviljas om de äldre har så pass mycket hemtjänst att det inte blir dyrare för 

denne att bo på ett vård- och omsorgsboende. Prövningen ska dock alltid ske 

efter den äldres individuella behov. 

Mer trygghetsboende för 70 + 

Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende eller liknande som är tillgängliga, 

har nära till service och dit äldre kan flytta utan biståndsbedömning. Arbetet 

med fler trygghetsboenden bör dels utvecklas genom kommunstyrelsen och 

berörda nämnder och dels genom kommunens Äldreplan. 

Attraktiva seniorboenden 

Liberalerna anser att det bör byggas fler attraktiva seniorboenden i kommunen. 

Privata aktörer ska kunna bygga seniorboenden i kommunen så som marknära 

bostadsrätter eller bostäder med särskilda kvaliteter som vinterträdgårdar. 

Koncepten kan passa i alla kommundelar och kommunen bör aktivt underlätta 

att dessa seniorboenden kan byggas. 

Sammanfattningsvis så föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta om 

1) rätt till vårdboende 85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) 

uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer 
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trygghetsboende för 70+ samt (4) att uppdra till kommunstyrelsen och berörda 

nämnder att verka för attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret kommenterar Liberalernas fyra förslag under respektive rubrik: 

Rätt till vårdboende 85 + 

Rätt till vårdboende till alla invånare över 85 år är ett utredningsuppdrag i 

Äldre- och omsorgsnämndens budget 2019. Socialkontoret har i uppdrag att 

utreda denna fråga under året. 

Rätt till vårdboende när hemtjänst blir omfattande 

Biståndsenheten är den enhet inom socialkontoret som beslutar om hemtjänst 

och dess insatser. Biståndsenheten är mest lämplig att se över detta förslag. 

Socialkontoret ska se över förslaget i förhållande till lagstiftning, förordningar 

samt riktlinjer och handläggningsmanualer. 

Mer trygghetsboende för 70 + 

Socialkontoret koordinerar arbetet för revidering av kommunens Äldreplan. 

Behovet av fler lägenheter i trygghetsboende till kommunens invånare som är 

över 70 år kan tas med i Äldreplanen när de revideras under 2019. Kontoret 

kan även bevaka och lyfta behovet i arbete med detaljplaner. Socialkontoret 

inväntar föreslagen lagändringen för kommuners möjlighet att inrätta 

biståndsbedömt trygghetsboende för äldre som beslutades i november 2018. 

Lagändringen planeras träda i kraft den 2 april 2019 och kan påverka 

Liberalernas förslag. 

Attraktiva seniorboenden 

Varken Äldre- och omsorgsnämnden eller socialkontoret handhar eller ansvarar 

för frågan om att bygga attraktiva seniorboenden i kommunen. Kontoret kan 

dock även här bevaka och lyfta frågan i detaljplanearbetet. 

Barnperspektiv 

Kommunen ska arbeta för att barn och unga som har föräldrar med insatser 

inom äldreomsorg och hemsjukvård inte glöms bort i handläggningsprocessen. 

Barnperspektivet ska alltid beaktas i alla utredningar. 
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Kommunledningskontoret 

Karl Öhlander  

Tf. Kommundirektör Andrea Andersson 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro kommun, 

Liberalerna, den 13 juni 2018 



 PROTOKOLLSUTDRAG 23 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 34 Motion om att bo bra också som årsrik i 
Upplands-Bro 

 Dnr KS 18/0256 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

(S) reserverar sig enligt följande text  

”Socialdemokraterna konstaterar att liberalernas motionsförslag går helt i linje 

med det arbete som bedrivs i Upplands-Bro och ständigt ska utvecklas efter 

målgruppens behov, det är bra. Dock borde åldern för garanterat 

biståndsbedömt boende vara 80+.” 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-

Bro till kommunen från Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 

del av motionen för yttrande. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1) rätt till vårdboende 

85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) uppdra till 

kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 

70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 

attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 

tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 

85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 

utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 

av biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 

revideringen av kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 

Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram av socialkontoret 

vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 



 PROTOKOLLSUTDRAG 24 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens 

yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) föreslår att motionen bifalls. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till att motionen bifalls med revidering att 

åldern för rätt till vårdboende ändras till 80+ 

Yrkande 

Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Anna Norberg (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det ena är Martin 

Normarks (L) förslag att bifalla motionen, och det andra är Camilla Jansons (S) 

förslag att bifalla motionen med revidering att åldern för rätt till vårdboende 

ändras till 80+. Ordförande ställer dessa förslag mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Normarks (L) förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som önskar besluta enligt Martin 

Normarks (L) förslag säger ”Ja” och de som önskar besluta enligt Camilla 

Jansons (S) förslag säger ”Nej”. Vid votering lämnas 10 Ja-röster och 6 Nej-

röster. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Lisbeth Waern (M) X  



 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Kerstin Åkare (V)  X 

Anna Norberg (MP)  X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Marcus Sköld (M) X  

Fredrik Kjos (M) X  

 

Beslutet skickas till: 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-28 

 

 

§ 14 Remissyttrande - motion om att bo bra 
också årsrik i Upplands-Bro 

 Dnr ÄON 19/0014 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 

enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands- 

Bro till kommunen ifrån Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 

del utav motionen för yttrande. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om (1) rätt till vårdboende 

85 +, (2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, (3) uppdra till 

Kommunstyrelse och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 

70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 

attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 

tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 

85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 

utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 

utav biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 

revideringen utav kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 

Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram utav socialkontoret 

vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 

enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-28 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ahlin (S) föreslår att förslaget ska ändras till att åldern för rätt till 

vårdboende ska ändras till 80 + istället för 85 +. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Kerstin Ahlins (S) förslag till beslut. Ordförande ställer de två förslagen mot 

varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi Socialdemokrater tycker att 85 år, för att få möjlighet att få 

trygghetsboende är för högt. För att minska risken för att uppleva osäkerhet i 

sitt boende, på grund av till exempel en ökad sjukdomsbild, så bör åldern sättas 

till 80 år istället för 85 år. Det ökar valmöjlighet för flera och det ökar 

vitaliteten på vård och omsorgsboendet, fler blir piggare och man kan hjälpa 

varandra mer utan att känna hjälplöshet och minskar behovet av att söka hjälp 

från kommunen. Det ger en social vinning för brukare/boende i ett incitament 

av social samvaro och en möjlighet att bidra.” 

Kristina Henriksson (V) stödjer ovanstående protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt: 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 

pensionärsrådet. 

Sammanfattning 

Kommunala pensionärsrådet ska vara ett forum för ömsesidigt samråd med 

kommunen och för pensionärsföreningar i kommunen. Syftet med kommunala 

pensionärsrådet är att diskutera frågor som rör pensionärer. I nuvarande 

reglemente ska rådet ha minst en representant från Socialnämnden. 

Syftet med revidering av tidigare antaget reglemente är att istället Äldre- och 

omsorgsnämnden ska finnas representerade i rådet då frågor som tillhör äldre- 

och omsorgsnämndens verksamhetsområde behandlas. Detta reglemente har 

även ett annat utseende för att skapa enighet med kommunens övriga 

reglementen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019. 

Barnperspektiv 

Detta beslut har ingen direkt konsekvens för barn och unga eller deras 

livsmiljö. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-02-07 KS 19/0095 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Karl Öhlander  

Tf. Kommundirektör  

  

 

Bilagor 

1. Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 

2. Reglemente för kommunala pensionärsrådet antaget, kommunfullmäktige 

2018-06-13, §90. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 PRO Kungsängen och Bro 

 SPF Vikingarna 

 Kalevala seniorer 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 30 Reviderat reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet 

 Dnr KS 19/0095 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 

pensionärsrådet. 

Sammanfattning 

Kommunala pensionärsrådet ska vara ett forum för ömsesidigt samråd med 

kommunen och för pensionärsföreningar i kommunen. Syftet med kommunala 

pensionärsrådet är att diskutera frågor som rör pensionärer. I nuvarande 

reglemente ska rådet ha minst en representant från Socialnämnden. 

Syftet med revidering av tidigare antaget reglemente är att istället Äldre- och 

omsorgsnämnden ska finnas representerade i rådet då frågor som tillhör äldre- 

och omsorgsnämndens verksamhetsområde behandlas. Detta reglemente har 

även ett annat utseende för att skapa enighet med kommunens övriga 

reglementen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 

pensionärsrådet. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 PRO Kungsängen och Bro 

 SPF Vikingarna 

 Kalevala seniorer 
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Utöver vad som föreskrivs om politiska råd i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

1 § Rådets övergripande syfte 
Rådet är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information 
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser 
och nämnder 

2 § Syfte 
Vidare är syftet med rådet att: 

1. Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 

2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/utförare 

3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas 
verksamhetsplanering 

4. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser 

5. Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg 
utvecklats 

7. Vara införstått med de kriterier som vid var tid tillämpas vid bedömningen 
av olika former av stöd till äldre 

8. Pensionärsorganisationerna delger kommunen relevant information om sitt 
arbete. 

3 § Rådets verksamhet 
Föra dialog om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation som berör pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i ett så 
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges större delaktighet i 
samhällets insatser. 

Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. 
Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med 
överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer, samt så delger 
pensionärsorganisationerna kommunen relevant information om sitt arbete. 

Rådes ska även ges tillfälle att göra studiebesök under förutsättning att form 
och omfattning anpassas efter verksamheten. 



Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 

 

 

4 
 

  

4 § Rådets sammansättning 
1 Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen 

eller den nämnd som styrelsen beslutar. 
2 Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver 

organiserad verksamhet inom kommunen ska efter beslut i 
kommunstyrelsen vara representerad i rådet. 

3 En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i 
rådet och kallas till alla sammanträden. Representant för annan 
pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det kommunala 
pensionärsrådet. 

4 Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet utser inom sig 
ledamot och ersättare till rådet och anmäler dessa representanter så snart 
som möjligt till kommunen. 

5.   Politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet består av 
kommunstyrelsens ordförande och äldre- och omsorgsnämndens presidium. 

5 § Organisation och arbetsformer 
Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är 
äldre- och omsorgsnämndens ordförande. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska 
hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller någon av rådets ledamöter 
begär detta. Vid behov, så som vid större upphandlingar eller projekt, kan 
särskilda referensgrupper utses. 

Kommunen ansvarar för att skicka skriftlig kallelse jämte föredragningslista till 
rådets ledamöter och ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde. 

Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden 
skall ha inkommit senast 21 dagar före rådets sammanträde. Ärenden och 
frågor som kommer upp efter denna tidpunkt tas upp under punkten ”Övriga 

frågor” på sammanträdet. 

Kommunen ansvarar för att det vid sammanträden förs mötesanteckningar. 
Senast två veckor efter sammanträdet skickas mötesanteckningarna ut för 
eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna eller ersättarna via mail 
till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha 
inkommit inom en vecka efter utskick via mail. Om en ledamot inte har 
möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690 
00 för att meddela om man har synpunkter eller inte. 

Mötesanteckningarna delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda 
nämnder och styrelser senast 21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras 
även på kommunens webbplats. 
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6 § Ekonomi 
Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare uppbär inte kommunala 
arvoden. Däremot bekostar kommunen resekostnader och andra kostnader för 
rådets verksamhet. 

7 § Ändringar i reglemente 
Ändringar av detta reglemente kan föreslås av pensionärsorganisationerna, 
kommunstyrelsen och Äldre- och omsorgsnämnden.  

8 § Fastställande av reglemente 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr 2018:1 

Ersätter 3.13 U01 

Gäller 

fr.o.m. 

 
2018-06-13 

REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET 

Antagna av kommunfullmäktige 2018-06-13, § 90 

§ 1  Rådets övergripande syfte 
Rådet är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder 

§ 2 Syfte 
Vidare är syftet med rådet att: 
1. Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 
2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/utförare 
3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering 
4. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser 
5. Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg utvecklats 
7. Vara införstått med de kriterier som vid var tid tillämpas vid bedömningen av olika former av stöd till 

äldre 
8. Pensionärsorganisationerna delger kommunen relevant information om sitt arbete. 

§ 3  Rådets verksamhet 
Föra dialog om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan 
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges större delaktighet i samhällets 
insatser. 
Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera 
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god 
livskvalitet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor 
som berör pensionärer, samt så delger pensionärsorganisationerna kommunen relevant information om sitt 
arbete.  
Rådes ska även ges tillfälle att göra studiebesök under förutsättning att form och omfattning anpassas efter 
verksamheten. 
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§ 4  Rådets sammansättning 
1. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller den nämnd som 

styrelsen beslutar. 
2. Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom 

kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet. 
3. En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i rådet och kallas till alla 

sammanträden. Representant för annan pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det 
kommunala pensionärsrådet. 

4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet utser inom sig ledamot och ersättare till 
rådet och anmäler dessa representanter så snart som möjligt till kommunen. 

5. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet varav minst en ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot i socialnämnden. 

§ 5  Organisation och arbetsformer 
Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är socialnämndens ordförande. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till 
kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller 
någon av rådets ledamöter begär detta. Vid behov, så som vid större upphandlingar eller projekt, kan 
särskilda referensgrupper utses. 
Kommunen ansvarar för att skicka skriftlig kallelse jämte föredragningslista till rådets ledamöter och 
ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde.  

Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden skall ha inkommit senast 21 
dagar före rådets sammanträde. Ärenden och frågor som kommer upp efter denna tidpunkt tas upp under 
punkten ”Övriga frågor” på sammanträdet. 

Kommunen ansvarar för att det vid sammanträden förs mötesanteckningar. Senast en vecka efter 
sammanträdet skickas mötesanteckningarna ut för eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna 
eller ersättarna via mail till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha inkommit 
inom en vecka efter utskick via mail till kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Om en ledamot inte har 
möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690 00 för att meddela om man 
har synpunkter eller inte.  
Mötesanteckningarna delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda nämnder och styrelser senast 
21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras även på kommunens webbplats. 
 
§ 6  Ekonomi 
Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare uppbär inte kommunala arvoden. Däremot bekostar 
kommunen resekostnader och andra kostnader för rådets verksamhet. 

§ 7 Ändringar 
Ändringar av detta reglemente kan föreslås av pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

§ 8 Fastställa 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-22 KS 18/0331  

Kommunfullmäktige 
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Val av revisorer för Upplands-Bro kommun 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

XX 

2 Till ordförande utses XX 

3 Till vice ordförande utses XX 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 

avlämnat revisionsberättelse. 

 

Beslut sänds till 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Ekonomichefen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 13 Val av revisorer för Upplands-Bro 
kommun 2019-2022 

 Dnr KS 18/0331 

Beslut 

Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Lars Malmström (C) och val av 

en revisor (MP) bordläggs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 

och avlämnat revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Lars Malmström (C) och val av 

en revisor (MP) bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Ekonomichefen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 50 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 181 Val av åtta stycken revisorer för 
Upplands-Bro kommun 2019-2022 

 Dnr KS 18/0331 

Beslut 

1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

Roger Gerdin (S) 

Thomas Ljunggren (M) 

Göran Boklint (SD) 

Leif Söderlund (KD) 

Marianne Kjellberg (V) 

Bordläggning (C) 

Ingemar Hägg (L) 

Bordläggning (MP) 

2. Till sammankallande utses Roger Gerdin (S) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 

och avlämnat revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

Roger Gerdin (S) 

Thomas Ljunggren (M) 

Göran Boklint (SD) 

Leif Söderlund (KD) 

Marianne Kjellberg (V) 

Bordläggning (C) 

Ingemar Hägg (L) 

Bordläggning (MP) 

2 Till sammankallande utses Roger Gerdin (S) 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 51 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Ekonomichefen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-22 KS 18/0332  

Kommunfullmäktige 
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Val av två lekmannarevisorer och två ersättare i 
Upplands-Bro kommunföretag AB, AB 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 

Förslag till beslut 

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 

dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 

dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 

dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 

2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt 

Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters 

bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB 

Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med 

ersättare ska utses. 

Beslut sänds till 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Ekonomichefen 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 23 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 14 Val av ersättare i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 18/0332 

Beslut 

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 

kommunföretag AB bordläggs. 

2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus 

bordläggs.  

3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 

2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt 

Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters 

bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB 

Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med 

ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 

kommunföretag AB bordläggs. 

2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus 

bordläggs.  

3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB bordläggs. 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 24 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Ekonomichefen 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 68 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 191 Val av två lekmannarevisorer och två 
ersättare i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 18/0332 

Beslut 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 

2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt 

Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters 

bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB 

Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med 

ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 69 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till: 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Ekonomichefen 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-24 KS 18/0333  

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 sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
år 2019 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

XX 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

XX 

3 Till ordförande utses:  

4 Till vice ordförande utses: 

5 Till andre vice ordförande utses: 

 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio samt tre ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 

januari till och med 31 december.    

Beslut sänds till 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 24 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 15 Val av ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro kommunföretag AB år 
2019 

 Dnr KS 18/0333 

Beslut 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: Ulf 

Hilonen (L) och Mattias Peterson (C). Val av två ersättare (S) bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio samt tre ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 

januari till och med 31 december. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: Ulf 

Hilonen (L) och Mattias Peterson (C). Val av två ersättare (S) bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 64 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 189 Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro 
kommunföretag AB år 2019 

 Dnr KS 18/0333 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: 

Camilla Janson (S) 

Birgitta Nylund (S) 

Helena Austrell (S) 

Fredrik Kjos (M) 

Jan Stefanson (KD) 

Christina Brofalk (C) 

Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:) 

Catharina Andersson (S) 

Bordläggning (S) 

Bordläggning (S) 

Mait Johansson (M) 

Lars Axelsson (M) 

Bordläggning (L) 

Bordläggning (C) 

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD). 

4. Till vice ordförande utses: Fredrik Kjos (M). 

5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S). 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio samt tre ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 

januari till och med 31 december. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 65 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: 

Camilla Janson (S) 

Birgitta Nylund (S) 

Bordläggning (S) 

Fredrik Kjos (M) 

Jan Stefanson (KD) 

Christina Brofalk (C) 

Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:) 

Chatarina Andersson 

Bordläggning (S) 

Bordläggning (S) 

Mait Johansson (M) 

Lars Axelsson (M) 

Bordläggning (L) 

Bordläggning (C) 

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD). 

4. Till vice ordförande utses: Fredrik Kjos (M). 

5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 

föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 

styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB år 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 

och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 

sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 

och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 

valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-24 KS 18/0334  

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 sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB år 2019 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

XX 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

XX 

3 Till ordförande utses: 

4 Till vice ordförande utses: 

5 Till andre vice ordförande utses: 

 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 16  Val av ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören 

Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören  

Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs. 

Yttrande 

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 62 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 188 Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Helena Austrell (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Gunnar Gredeman (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Stig Engcrantz (M) 

Kjell Borg (M) 

Bordläggning ( C )  

Bordläggning ( L )  

Birgitta Nylund (S) 

Bordläggning ( S)  

Bordläggning ( S)  

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 

4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 

5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 63 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Helena Austrell (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Gunnar Gredeman (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 

Stig Engcrantz (M) 

Kjell Borg (M) 

Bordläggning ( C )  

Bordläggning ( L )  

Birgitta Nylund (S) 

Bordläggning ( S)  

Bordläggning ( S)  

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 

4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 

5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 

föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 

styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 

och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 

sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 

och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 

valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 



 PROTOKOLLSUTDRAG 64 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-24 KS 18/0335  

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 sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för AB Upplands-Brohus år 2019 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

XX 

2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

XX 

3 Till ordförande utses: 

4 Till vice ordförande utses: 

5 Till andre vice ordförande utses: 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 

årligen om från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 AB Upplands-Brohus 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 26 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 17  Val av ersättare i styrelsen för AB 
Upplands-Brohus år 2019 

 Dnr KS 18/0335 

Beslut 

Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Lars Brofalk (C). 

Val av två ersättare (S) och en ersättare (KD) bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 

årligen om från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Lars Brofalk (C). 

Val av två ersättare (S) och en ersättare (KD) bordläggs. 

  

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 AB Upplands-Brohus 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 66 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 190 Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för AB Upplands-Brohus år 
2019 

 Dnr KS 18/0335 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

Birgitta Nylund (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Christina Brofalk (C) 

Gunnar Gredeman (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

Helena Austrell (S) 

Bordläggning (S) 

Bordläggning (S) 

Tom Slettengren (M) 

Bordläggning (KD) 

Bordläggning (C) 

Sören Fridman (L) 

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD). 

4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M). 

5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S). 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 

årligen om från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 67 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

 

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

Birgitta Nylund (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Christina Brofalk (C) 

Gunnar Gredeman (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

Helena Austrell (S) 

Bordläggning (S) 

Bordläggning (S) 

Tom Slettengren (M) 

Bordläggning (KD) 

Bordläggning (C) 

Sören Fridman (L) 

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD). 

4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M). 

5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 

föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 

styrelsen för AB Upplands-Brohus 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 

och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 

sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 

och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 

valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 AB Upplands-Brohus 



 PROTOKOLLSUTDRAG 68 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-12 KS 18/0504  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i socialnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 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 

2018-12-12 KS 18/0505  

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 äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 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 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 30 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 21  Val av ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 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 december 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 179 Val av ledamöter och ersättare i äldre- 
och omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Kimmo Lindstedt (S) 

Juan Chacon (S) 

Anders Åkerlind (M) 

Björn Liljedahl (M) 

Annette Nyberg (SD) 

Annelie Åberg (SD) 

Tina Teljstedt (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Irene Eklöf (L) 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Morgan Lindholm (S) 

Anni Ullberg (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Vesna Rajic (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marianne Manell (KD) 

Monica Vasquez (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Klas Dürhagen (MP) 

3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 

4. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 

5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 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. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Kimmo Lindstedt (S) 

Juan Chacon (S) 

Anders Åkerlind (M) 

Björn Liljedahl (M) 

Annette Nyberg (SD) 

Annelie Åberg (SD) 

Tina Teljstedt (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Irene Eklöf (L) 

2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Morgan Lindholm (S) 

Anni Ullberg (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Vesna Rajic (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marianne Manell (KD) 

Monica Vasquez (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Klas Dürhagen (MP) 

3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 

4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 

5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 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 

2018-12-12 KS 18/0506  

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 bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.  

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. 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 

 Bygg- och miljönämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 32 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 23  Val av ersättare i bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V), Emine 

Peterson Ersoy (C) och Mats Zettmar (SD) och val av en ersättare (SD) 

bordläggs.  

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. 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. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V) och 

Emine Peterson Ersoy (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Mats Zettmar (SD) och val av en 

ersättare (SD) bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 175 Val av ledamöter och ersättare i bygg- 
och miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 

 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Lannefelt (S) 

Rasmus Lindstedt (S) 

Britt-Marie Gerdin (S) 

Göran Malmestedt (M) 

Ehrling Weibust (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Börje Wredén (L) 

Erik Karlsson (V) 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Westin (S) 

Jane Eklund (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (V) 

Bordläggning (C) 

Malte Hildingsson (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén. 

4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt 

(M) 

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan 

Lannefelt (S) 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. 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. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 38 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:  

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Lannefelt (S) 

Rasmus Lindstedt (S) 

Britt-Marie Gerdin (S) 

Göran Malmestedt (M) 

Ehrling Weibust (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Börje Wredén (L) 

Erik Karlsson (V) 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

Jan Westin (S) 

Jane Eklund (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (V) 

Bordläggning (C) 

Malte Hildingsson (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén. 

4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt 

(M) 

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan 

Lannefelt (S) 

Beslutsgång 

Paul Gustavsson (M) begär ajournering för att valberedningen ska kunna 

presentera 11 ledamöter och 11 ersättare enligt beslut i § 166. Sammanträdet 

ajourneras i tio minuter innan det återupptas för beslut. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 

 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 

2019-01-30 KS 19/0068  

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 Kultur- och fritidsnämnden 
efter Mohamed Guez Guez (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed 

Guez Guez (M). 

Sammanfattning 

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 

ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019. 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 36 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mohamed Guez 
Guez (M) 

 Dnr KS 19/0068 

Beslut 

Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez 

Guez (M) bordläggs. 

Sammanfattning 

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 

ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag  

Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez 

Guez (M) bordläggs.  

  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 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 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) 
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 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. 
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 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 

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 
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 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 

 

 



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 
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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 

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 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 
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 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 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-08-22 KS 18/0294  

Kommunfullmäktige 
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Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter 
Yonnie Johansson  

Förslag till beslut 

XX (MP) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson 

(MP).  

Sammanfattning 

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda 

tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017. 

Beslut sänds till 

Den valde 

Personalstaben  

Förtroendemannaregistret  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 29 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Yonnie Johansson (MP) 

 Dnr KS 18/0294 

Beslut 

Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) 

bordläggs. 

Sammanfattning 

Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i 

Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett 

fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 

2019.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018. 

 Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) 

bordläggs. 

 

 





 PROTOKOLLSUTDRAG 83 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 203 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Yonnie Johansson (MP) 

 Dnr KS 18/0294 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i 

Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett 

fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 

2019.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018. 

 Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.  

 Beslutet skickas till: 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 31 (40)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-11-21 

 

 

§ 149  Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Yonnie Johansson  

 Dnr KS 18/0294 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda 

tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.  

Beslutsunderlag 

 Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

 Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 26 (33)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-10-17 

 

 

§ 124 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Yonnie Johansson  
 Dnr KS 18/0294 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda 

tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Beslutet skickas till: 

 Attunda tingsrätt 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (18)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-09-19 

 

 

§ 104 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Yonnie Johansson  

 Dnr KS 18/0294 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

_______________ 

Sammanfattning 

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda 

tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Valberedningens förslag till beslut 

Ärendet bordläggs. 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2018-11-19 KS 18/0458  

Kommunfullmäktige 
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Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter 
Charlotte Slettengren (M) 

Förslag till beslut 

XX (X) utses till ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte 

Slettengren (M). 

Sammanfattning 

Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid 

Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att Kommunfullmäktige gör ett 

fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 

2019. 

Beslutsunderlag 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Attunda tingsrätt 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 30 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Charlotte Slettengren (M) 

 Dnr KS 18/0458 

Beslut 

Val av ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte Slettengren (M) 

bordläggs. 

Sammanfattning 

Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid 

Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny nämndeman. 

Beslutsunderlag 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte Slettengren (M) 

bordläggs. 

 

 





 PROTOKOLLSUTDRAG 82 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 202 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Charlotte Slettengren (M) 

 Dnr KS 18/0458 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid 

Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny nämndeman. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2018. 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Attunda tingsrätt 

 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 19/0144  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Arne Vallqvist (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 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 till nämnder inom 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-02-26 KS 19/0145  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M) 

Förslag till beslut 

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

Vallqvist (M). 

Sammanfattning 

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 

folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 

Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 



 

  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 19/0163  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Marianne Kjellberg (V) från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare 

Förslag till beslut 

Marianne Kjellberg (V) entledigas från sitt uppdrag som begravningsförrättare. 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 7 mars 2019. 

  

 

Beslut sänds till 

 Marianne Kjellberg (V) 

 



Från: Kungsangen Soldathem <kungsangen@soldathem.org>
Skickat: den 7 mars 2019 13:03
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Entledigande

Hej!

Jag skulle snarast vilja bli entledigad från uppdraget att vara kommunens borgerliga
begravningsförättare.

Med vänlig häl sning,

Marianne Kjellberg
Vänsterpartiet Upplands - Bro

Föreståndare

070 - 7971140, 079 - 0691140
kungsangen@soldathem.org
www.soldathemmet - livgardet.se



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-08 KS 19/0166  

Kommunfullmäktige 
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Val av begravningsförrättare efter Marianne 
Kjellberg (V)  

Förslag till beslut 

XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-25 KS 19/0004  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Sadid Hossain (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Sadid Hossain (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Sadid Hossain (S) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. 

 
 

Beslut sänds till 
• Sadid Hossain (S) 
• Socialnämnden 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-25 KS 19/0005  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Sadid 
Hossain (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sadid Hossain (S). 

Sammanfattning 

Sadid Hossain (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Socialnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunstyrelsen 

 



 

  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 19/0189  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Helena Lundgren (SD) 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0194  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

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

Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 

  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 19/0190  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Helena Lundgren (SD)  

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunstyrelsen 

 





 

  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 19/0195  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter 
Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Helena Lundgren 

(SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunstyrelsen 

 



 

  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 19/0191  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Valnämnden 

Förslag till beslut 

Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Valnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Valnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Helena Lundgren (SD) 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Valnämnden 

 





 

  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 19/0196  

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 ny ersättare i Valnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

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

valnämnden. 

  

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Valnämnden 

 



 

  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 19/0192  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ledamot i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Helena Lundgren (SD)  

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Socialnämnden 

 





 

  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 19/0197  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Socialnämnden efter 
Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i 

Socialnämnden. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Socialnämnden 

 



 

  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 19/0193  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

  

 

Beslut sänds till 

 Helena Lundgren (SD) 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



 

  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 19/0198  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 
efter Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Helena 

Lundgren (SD). 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 

ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



 

  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 19/0199  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Claus Engström (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Claus Engström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Claus Engström (SD) begärde den 14 mars 2019 om att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Claus Engström (SD) 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Socialnämnden 

 





 

  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 19/0200  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus 
Engström (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD). 

Sammanfattning 

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

ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare 

i Socialnämnden. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Socialnämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0201  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Mats Zettmar (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Mats Zettmar (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Mats Zettmar (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Mats Zettmar (SD) 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 





 

  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 19/0202  

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 ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
efter Mats Zettmar (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar 

(SD). 

Sammanfattning 

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-20 KS 19/0203  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Bassem Majid (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 
Bassem Majid (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Bassem Majid (S) har den 20 mars 2019 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande inkommen den 20 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 
 Bassem Majid (S) 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 



Från: Karin Haglund 
Skickat: den 20 mars 2019 10:28 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Avsägelse av uppdrag 
 
 
 
Från: Camilla Janson  
Skickat: den 20 mars 2019 10:26 
Till: Karin Haglund <Karin.Haglund@upplands-bro.se 
 
Nedan avsägelse från Basem Majid 
 
Med vänlig hälsning 
  
Camilla Janson 
  
  
 
________________________________________ 
Från: basem.majid@gmail.com <basem.majid@gmail.com> 
Skickat: den 12 februari 2019 15:14 
Till: Camilla Janson 
Ämne: Avsägelse av uppdrag 
 
 
Jag vill härmed tyvärr meddela att jag avsäger mig uppdraget som ersättare i GAN.  

 
 
 
 
MvH 
Bassem Majid 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-20 KS 19/0210  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Bassem Majid (S) 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Bassem 
Majid (S). 

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

 

 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-19 KS 19/0208  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Tekniska nämnden efter 
Linnea Nilsson (S) 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Linnea Nilsson (S). 

Sammanfattning 
Linnea Nilsson (S) ska flytta ifrån kommunen och är därför inte valbar i 
nämnder i Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ledamot i Tekniska nämnden. 

  

 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 
 Tekniska nämnden 
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