
 

 

 

 

Handlingar till 
Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 18 december 2019 
 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-12-10 KS 19/0703  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att kommunen ska 
redovisa kostnader för flyktingmottagande 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 
redovisa kostnader för flyktingmottagande. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 9 december 2019. 

 
 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
 Kommunstyrelsen 
 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands -
bro.se

Skickat: den 9 december 2019 13:25
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Kategorier: Avvakta

Inskickade svar

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Jag vill att kommunen redovisar sina
kostnader för flyktingmotta gandet
varje år i årsredovisningen.

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)

För att se om det blir en förtjänst lite
längre fram . Invånarnas rätt att veta
vad det kostar

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
   
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-10 KS 19/0696  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om förbättrad gångväg på 
Skolvägen 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 december 2019 inkom ett medborgarförslag om en förbättrad gångväg 
på Skolvägen i Kungsängen.  

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 11 december 2019. 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
 Tekniska nämnden 
 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands -
bro.se

Skickat: den 6 december 2019 07:56
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Förbättrad gångväg på skolvägen

Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig

beskrivning av ditt
medborgarförslag.

Motivera gärna varför du
anser att förslag et ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

På skolvägen saknas bland annat
gångväg mellan busshållplats och
övergångsställe. Detta bör åtgärdas för
barnens säkerhet. Hastigheten är hög
och fler farthinder behövs. Gångvägen
borde även priorit eras högre då den
ofta blockeras av bilar på in och
utfarter. De skulle gärna få byggas om
för att se mer ut som vid korsningen
Alkärrsvägen/Kyrkvägen eller
norrbodavägen/pettersbergsvägen.

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
   
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-09 KS 19/0674  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 28 november 2019 inkom ett medborgarförslag om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen i Bro.  

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 28 november 2019. 

Beslut sänds till 
 Frågeställaren 
 Tekniska nämnden 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands -
bro.se

Skickat: den 28 november 2019 22:04
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Ort upplands bro

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Parkeringsförbjud. Vägen på
Ginstvägen 21, vägen e 4 meter bred,
på gatan står parkerade bilar 24/ 7
med utländska reg nr, om det börjar
brinna hemma hos nån brandkåren
kommer inte få plats då e de t jätte
trångt , och blir svårt att jobba , det är
en liten gata man ska inte inte få
parker sina bilar på gatan var o en har
garage och en uppfart dem får ställa
sina bilar där, det e livs farligt. NU när
det kommer snös, snöröjare kan inte
röja denna pla ts då dem parkerar sina
bilar , det blir kaos . mvh

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
   
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-09 KS 19/0687  

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
BK

10
05

, v
2.

0,
 2

01
4-

11
-0

3 
   

 

Medborgarförslag om fler återvinningsstationer i 
Brunna 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 3 december 2019 inkom ett medborgarförslag med önskemål om fler 
återvinningsstationer i Brunna.  

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 3 december 2019. 

Beslut sänds till 
 Frågeställaren 
 Tekniska nämnden 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands-
bro.se 

Skickat: den 3 december 2019 13:23 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

T

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Jag med flera i Brunna önskar få 
tillbaka minst en återvinningsstation 

för plast, papper, glas m.m. för att 
underlätta återvinningen från 
hushållen. 

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) 

Då Coop flyttades till Brunna Park 
försvann även återvinningsstationen 
från Coop:s parkering. sen nu vid 

renoveringen av vägen förbi 
Brunnaskolan och ner mot artistens 
förskola så togs även 

återvinningsstationen bort vid 
rondellen. Detta har gjort att från att 
ha haft 2 st. stationer har vi ingen 

nära oss i Brunna. Självklart har man 
återvinningscentralen men då måste 
man hålla sig till deras öppettider. Nu 

då vi lever i en värld där vi tänker 
mycket på miljön så känns det som ett 
steg tillbaka att ta bort 

återvinningsstationer och göra det 
svårare för hushållen att källsortera. 
Så jag med flera i Brunna tycker att 

 



man ska få fram en bra plats i Brunna
där man kan ha en station liknande vi
haft innan.

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



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
   
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-11-15 KS 17/0123  

Kommunfullmäktige 
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Omfördelning av medborgarförslag om 
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 13 april 2017 inkom ett medborgarförslag gällande parkbänkar i 
Tibble/Lillsjöområdet. Den 10 maj 2017 överlämnade Kommunfullmäktige 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. Den 28 oktober 2019 
beslutade Tekniska nämnden att återremittera ärendet till Kommunfullmäktige 
då platsen för föreslagna parkbänkar ligger längs ett elljusspår. Förändringar av 
elljusspår ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och därför 
bör ärendet lämnas över till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 19 april 2017. 

 Karta med markering av aktuell plats. 

 Komplettering av medborgarförslag inkommen den 21 april 2017. 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 
2019. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 
2019. 

  

Beslut sänds till 
 Frågeställaren 
 Tekniska nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 









 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (27)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-28 

 

 

§ 81 Medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

 Dnr TN 17/0192 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att återremittera medborgarförslaget till 
kommunfullmäktige för beslut och sända detsamma för kännedom till kultur- 
och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkommit 13 april 2017 med önskemål om nya parkbänkar 
till elljusspåret i Tibble/Lillsjöområdet. Elljusspår är Kultur- och fritids 
ansvarsområde och ärendet återremitteras därför till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse den 16 september 2019 

 Komunfullmäktiges beslut den 10 maj 2017 

 Medborgarförslag om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området inkommet 
den 13 april 2017. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget återremitteras till kommunfullmäktige för beslut och sänds 
för kännedom till Kultur- och Fritidsnämnden. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag beslut. 
 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
 Förslagsställaren 
 Kultur- och Fritidsnämnden 
 

 
 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2017-05-10 

 

 

§ 50 Medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

 Dnr KS 17/0123 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.  
__________ 

Sammanfattning 
 inkom den 13 april med ett medborgarförslag om 

parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommen den 13 april 2017 

Beslutet skickas till: 
 Förslagsställaren   
 Tekniska nämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Johanna Thåström 
Arkivarie/Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Johanna.Skoglund@upplands-bro.se 

2019-11-11 KS 19/0631  

Kommunstyrelsen 
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Förslag för ny taxa för upplåtelse av offentlig 
plats  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.  

Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats 
för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt 
torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i 
nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för 
affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt 
resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje 
avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för 
det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i 
Kungsängens centrum utifrån torgets nya utformning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019. 

 Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-11-11 KS 19/0631 

 
 

 

Ärendet 
För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen 
indexuppräknas. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade 
försäljningsplatser, reklamtavlor, cirkus, byggetableringar mm. Någon översyn 
av taxan har inte gjorts sedan kommunfullmäktige antog den senaste taxan år 
2009.  

Det är de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel som styr ordningen för 
torgplatser. Enligt ordningsföreskrifterna ska det finnas 3 platser i Bro centrum, 
2 platser vid Tibble torg samt 11 platser i Kungsängens centrum. På några av 
torgplatserna kan el tillhandahållas och kostnaden för elförbrukningen ingår då 
i markupplåtelseavgiften. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av taxan och kontaktat 
grannkommuner för att jämföra avgifterna och taxans konstruktion. Kontoret 
har noterat att det har uppstått ett behov av taxa för filminspelning, 
byggskyltning och uppställning av mobilkranar. Sådana taxor finns även i 
andra kommuner. Jämförelsen visade också att vissa avgifter är högre i andra 
kommuner än i Upplands-Bro kommun.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår införande av taxa för filminspelning, 
byggskyltning och uppställning av mobilkranar samt införande av en ny taxa 
för mindre torgplatser om 8 kvm. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår även en höjning av taxan för affischpelare 
med 85,5%, höjning av taxan för byggetableringar med 132% samt resterande 
taxor med KPI-indexhöjning på 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. 
Avgifterna hamnar därmed i nivå med angränsande kommuners taxor. Inför 
varje avgiftsår, räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats 
som för det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

En anpassning av torgplatserna i Kungsängens centrum har gjorts eftersom 
torget har byggts om. Samhällsbyggnadskontoret föreslår placering av sex 
normalstora torgplatser om vardera 16 kvm samt fem mindre torgplatser om 
vardera 8 kvm. Dessa har placerats med hänsyn till att dagvattenavrinning ska 
vara frilagd, att det ska vara möjligt att utföra skötsel av gångstråken samt att 
platserna ska vara placerade på sådant sätt att många människor passerar dem 
och ser dem utan att de upplevs vara i vägen. 

Omsättningen år 2016 respektive år 2017 var ca 90 000 kr, år 2018 var den ca 
40 000 kr. Den lägre omsättningen år 2018 berodde på ombyggnation av torget 
i Kungsängen som innebar att det inte fanns torgplatser för upplåtelse under 
ombyggnadstiden. 

Barnperspektiv 
Att det uppförs mindre torgplatser, som kanske lämpar sig bättre för till 
exempel kakförsäljning och dylikt, som kan användas av skolklasser och 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-11-11 KS 19/0631 

 
 

 

föreningar gynnar barn och unga i kommunen. Enligt riktlinjer för upplåtelse 
av offentlig plats debiteras inte föreningar och skolklasser så detta förslag med 
höjda avgifter påverkar inte barn och ungdomars möjligheter att utföra 
aktiviteter på kommunens mark.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell   

Kommundirektör Mathias Rantanen 

 Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 
1. Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2019 

2. Jämförelse ny och gällande taxa 

3. Karta över torgplatser A-K på Kungsängens Torg 

4. Karta över torgplatser i Bro centurm 

5. Karta över torgplatser på Tibble torg 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

§ 156 Förslag för ny taxa för upplåtelse av 
offentlig plats 

 Dnr KS 19/0631 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.  

Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats 
för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt 
torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i 
nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för 
affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt 
resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje 
avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för 
det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i 
Kungsängens centrum utifrån torgets nya utformning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019. 

 Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 

 





 

 
 
2019-10-08 

1(2) 

   JÄMFÖRELSE AV TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS  
 
Upplåtelsens ändamål Avgifts 

klass 
Föreslaget 
Avgiftsbelopp 
2019 

Nuvarande 
Avgiftsbelopp 

Torgplatser 
16 kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 
 
8 kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 
 
16 kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 
 
8 kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 

 
 
I 
I 
I 
I 
 
 
I 
I 
I 
I 
 
 
II 
II 
II 
II 
 
 
II 
II 
II 
II 

 
   
  6 611 kr/plats 
  1 653 kr/plats 
     771 kr/plats 
     220 kr/plats 
 
   
  3 305 kr/plats 
     826 kr/plats 
     385 kr/plats 
     110 kr/plats 
 
 
  3 305 kr/plats 
     881 kr/plats 
     441 kr/plats 
     220 kr/plats 
 
 
  1 653 kr/plats 
     440 kr/plats 
     220 kr/plats 
     110 kr/plats 

 
 
6 464 kr/plats 
1 616 kr/plats 
   754 kr/plats 
   215 kr/plats 
 
 
Finns ej 
Finns ej 
Finns ej 
Finns ej 
 
 
3 232 kr/plats 
   862 kr/plats 
   431 kr/plats 
   215 kr/plats 
 
 
Finns ej 
Finns ej 
Finns ej 
Finns ej 

Säsongsbetonade försäljningsplatser (ca4m2) 

6 mån 
6 mån 

 
I 
II 

   
   4 407 kr/plats 
   1 653 kr/plats 

 
4 309 kr/plats 
1 616 kr/plats 

 Uteserveringar 
(restaurangverandor och liknande) 
 
1 period (1 maj till 15 oktober) 
1 period (1 maj till 15 oktober) 

 
 
 
I 
II 

 
 
    
 441 kr/m2 
 220 kr/m2 

 
 
 
431 kr/m2 
215 kr/m2 

Skyltar 
Affischpelare och reklamtavlor 
Affischyta och år, exkl. moms 
                                                                         
Mindre reklamskyltar, skyltvaror och utanför 
butik, tidningsställ och dyl 
1 månad                           

 
 

 
 
 1 000 kr/m2*   
Lägst 3 000 kr 
 
 
44 kr/m2 
Lägst 165 kr 

 
 
539 kr/m2 
Lägst 1 616 kr 
 
 
43 kr/m2 
Lägst 162 kr 

Tivoli, mässor och dyl. 
1 dygn 
 

  
   1 763 kr 

 
1 724 kr 

Cirkus 
1 dygn 

  
  2 754 kr 

 
2 693 kr 



 

 
 
2019-10-08 

2(2) 

 
Filminspelning 
1 dygn 

  
2000 kr** 
      

 
Finns inte 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 
byggnadsställning och dyl. 
1 månad 
Gator, torg, parkering, gång/cykelvägar och 
liknande 
 
Byggskylt, affischyta och år, exkl moms 
 
 
Mobilkransuppställning, skylift el liknande  
1 dygn 
 
Container 
1 dygn 

 
 

 
        
  
100 kr/m2* 
Lägst 3000 kr 
 
1 000 kr/m2** 
Lägst 3 000kr 
 
 
500 kr** 
 
 
165 kr 
Lägst 386 kr 
 

 
 
 
43 kr/m2  
Lägst 1 293 kr 
 
Finns inte 
 
 
 
Finns inte 
 
 
162 kr 
Lägst 377 kr 

    
 

*Större höjning av taxan 
** Ny taxa 

Avgiftsklasser 
 

I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum 
II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I. 
 
Övrigt 
1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som erhåller 

kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl föreligger utgår 
ingen avgift. 

2 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna 
området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. 
Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 

3 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större arrangemang.  
4 På vissa torgplatser kan el tillhandahållas och då ingår kostnad för 

elförbrukningen i avgiften. 
 

 
 
 

Indexreglering av taxan 
 
Taxan indexregleras årligen enligt KPI (Konsumentprisindex) med innevarande år 
oktobermånads index och börjar gälla från och med 1 april påföljande år. 
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FÖRSLAG TILL TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS – 
2019 
 
Upplåtelsens ändamål Avgifts 

klass 
Avgiftsbelopp 2019 
Kronor  

Torgplatser 
16 kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 
 
8 kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 
 
16 kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 
 
8kvm 
6 månader 
1 månad 
1 vecka 
1 dygn 

 
 
I 
I 
I 
I 
 
 
I 
I 
I 
I 
 
 
II 
II 
II 
II 
 
 
II 
II 
II 
II 

 
   
  6 611 kr/plats 
  1 653 kr/plats 
     771 kr/plats 
     220 kr/plats 
 
 
  3 305 kr/plats 
     826 kr/plats 
     385 kr/plats 
     110 kr/plats 
 
   
  3 305 kr/plats 
     881 kr/plats 
     441 kr/plats 
     220 kr/plats 
 
 
  1 653 kr/plats 
     440 kr/plats 
     220 kr/plats 
     110 kr/plats 

Säsongsbetonade försäljningsplatser (ca 4m2) 
6 mån 
6 mån 

 
I 
II 

 
   4 407 kr/plats 
   1 653 kr/plats 

Uteserveringar 
(restaurangveranda o.dyl.) 
1 period (1 maj till 15 oktober) 
1 period (1 maj till 15 oktober) 

 
 
I 
II 

 
 
      441 kr/m2 
      220 kr/m2 

Skyltar 
(affischpelare och reklamtavlor) 
Affischyta och år, exkl. moms 
 
 
Mindre reklamskyltar, skyltvaror och utanför butik, 
tidningsställ och dyl 
1 mån 
                                                                                                   

 
 

 
 
      1000 kr/m2*   
Lägst 3 000 kr 
 
44 kr/m2 
Lägst 165 kr 
 

Tivoli, mässor o. dyl. 
1 dygn 

  
   1 763 kr 

Cirkus 
1 dygn 

  
   2 754 kr 



 

 
 
2019-10-08 
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Filminspelning 
1 dygn 

  
2 000kr** 
 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 
byggnadsställning och dyl. 
1 månad 
Gator, torg, parkering, gång/cykelvägen och liknande 
 
 
Byggskylt, affischyta och år, exkl moms 
 
 
Mobilkransuppställning, skylift el liknande 
1 dygn 
 
Container 
1 dygn 
 

 
 

 
        
         
100 kr/m2* 
Lägst 3 000 kr 
 
1 000 kr/m2** 
Lägst 3 000kr 
 
 
500 kr** 
 
165 kr 
Lägst 386 kr 

   
*Större höjning av taxa 
** Ny taxa 
Avgiftsklasser 
 

I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum 
II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I. 
 
Övrigt 
1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som erhåller 

kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl föreligger utgår 
ingen avgift. 

2 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna 
området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. 
Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 

3 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större arrangemang.  
4 På vissa torgplatser kan el tillhandahållas och då ingår kostnad för 

elförbrukningen i avgiften. 
 

 
 

Indexreglering av taxan 
 
Taxan indexregleras årligen enligt KPI (Konsumentprisindex) med innevarande år 
oktobermånads index och börjar gälla från och med 1 april påföljande år.   
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Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs. 

2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun antas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller 
från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens 
bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora 
lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att 
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade 
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet Efter 
återremiss har miljöavdelningen genomfört en översyn av §§ 5 och 7 och gjort 
vissa justeringar i förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019 

 Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 
november 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-07 KS 19/0619 

 
 

 

 Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 

Barnperspektiv 
Barn är en känslig grupp i samhället. Risken att barnen påverkas negativt av 
miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre 
välutvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika 
typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel 
fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i 
kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 

november 2019 

2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 
3.  Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 

kommun 

Beslut sänds till 
 Bygg- och miljönämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

§ 158 Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 19/0619 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs. 

2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun antas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller 
från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens 
bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora 
lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att 
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade 
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet Efter 
återremiss har miljöavdelningen genomfört en översyn av §§ 5 och 7 och gjort 
vissa justeringar i förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019 

 Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 
november 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 

 Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs. 

2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun antas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller 
från och med 1 januari 2020. 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 
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Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLLSUTDRDAG 

Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 105 Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för
Upplands-Bro kommun 
Dnr ADM.2018.511 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de

tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;

a) 6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.

b) 7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.

c) 10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation 
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) reserverar 
sig enligt följande text: 

”Grundvattentäkter § 7 bör i sin helhet ingå i föreskrifterna då detta föreskrivs i 
9 kap. 10 § miljöbalken. Eldning § 10 Då övriga närliggande kommuner 
tillämpar föreslagna tidsperioder är det bland annat ur tillsynssynpunkt bättre 
att ha samma period. Vidare är det lämpligare att avsluta eldningen tidigt på 
våren då störningarna av utevistelserna på grund av eldning blir mer frekventa 
än på sen sommar.” 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar. 



7 (32) 

Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera 
Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På 
grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade 
föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att 
de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att 
medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 
den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en 
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019,

reviderad 21 oktober 2019.
 Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70
 Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12

 Miljöbalken (1998:808)

 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF
2010-12-16, § 147)

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
Cirkulär 12:41, SKL, 2012.

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016
(FÖP 2016)

 VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13
 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018
 Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FN-

förbundet, 2019.

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de

tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag
om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla
från och med 1 januari 2020.

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering

Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   

PROTOKOLLSUTDRDAG 

Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 
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Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;

d) 6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.

e) 7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.

f) 10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande 
Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRDAG 

Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 



NamnCecilia  

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret  
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Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag 

om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de 

tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010. 

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla 
från och med 1 januari 2020. 

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering 
Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar. 
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera 
Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På 
grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade 
föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att 
de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att 
medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 
den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en 
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter.  
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Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019, reviderad 

21 oktober 2019. 
• Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70 
• Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12 
• Miljöbalken (1998:808) 
• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
• Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF 2010-

12-16, § 147) 
• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Cirkulär 

12:41, SKL, 2012. 
• Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016 (FÖP 2016) 
• VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13 
• Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018 
• Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FN-

förbundet, 2019. 

Ärendet 
Miljöavdelningen har tagit fram ett förslag om miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, bilaga 1-3. Förslaget 
innebär att nya föreskrifter har tillkommit och en del tidigare föreskrifter 
omformulerats samt någon tagits bort. Förslaget innebär också en ny 
dokumentstruktur med egen rubrik för information under varje 
ämnesavdelning. Den nya layouten ska förtydliga kring vad som är 
kommunens lokala föreskrifter och vad som är annan relevant gällande 
lagstiftning inom området. 

För att kommunen ska få inrätta lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
krävs att de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan 
att medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 
den enskildes frihet. Miljöavdelningen bedömer att förslaget uppfyller kraven. 

Bygg- och miljönämnden föreslog den 4 oktober 2018, § 70, 
kommunfullmäktige att anta förslag om lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018, § 12, att återremittera 
ärendet för att se över §§ 5 och 7, bilaga 4. 

Miljöavdelningen har genomfört en översyn av §§ 5 och 7. Bestämmelsen om 
spridning av gödsel föreslås vara som i de nu gällande 
hälsoskyddsföreskrifterna, bilaga 5, med information om annan gällande 
lagstiftning. Bestämmelsen om anmälningsplikt för grundvattentäkter anser 
miljöavdelningen vara väl motiverat, tjänsteskrivelsen är kompletterad med 
underlag för detta. 
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Motivering till inrättande av nya föreskrifter 

Avlopp och toalett 2-3 §§ 
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en 
anmälan för inrättande av avloppsanläggning där vattentoalett inte är 
inkopplad. I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter föreslås 
denna anmälan fortsättningsvis vara utvidgad till tillståndsplikt inom vissa 
känsliga områden. I kommunens policy för enskilt avlopp pekas några områden 
ut som extra känsliga utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I dessa områden 
är det extra angeläget att minimera utsläpp från avlopp som kan påverka miljön 
negativt och/eller som kan orsaka olägenhet för människans hälsa, vilket 
motiverar denna utökade bestämmelse. Utpekade områden finns i kartbilaga 1. 
Föreskriften kan fattas med stöd av 13 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av annat slag av toalett 
än vattentoalett har lagts till. Den nya paragrafen innebär att torrtoaletter, 
förbränningstoaletter och förmultningstoaletter ska anmäls till bygg- och 
miljönämnden innan de inrättas. Detta ger nämnden möjlighet att kontrollera 
att det finns ett miljö- och hälsoskyddssäkert omhändertagande av det 
uppkomna avfallet, om det så innebär kommunal latrinhämtning eller dispens 
för eget omhändertagande. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 3, 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Under informationsstycket ”Annan gällande lagstiftning och information” har 
annan gällande relevant lagstiftning lagts in. Mycket av informationen finns 
med i gällande hälsoskyddsföreskrifter idag men på ett otydligt sätt. 
Miljöavdelningen anser att det är tydligare att flytta ut sådan information till ett 
eget stycke så att den inte misstas för att vara en lokal föreskrift. I 
informationen har även dagvattendamm lagts till som exempel på annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till. 

Under stycket om annan gällande lagstiftning och information har 
miljöavdelningen även lagt till information om att det inte är lämpligt att tvätta 
motorfordon och båtar direkt på hårdgjord yta med hänvisning till 
hänsynsreglerna i miljöbalken.  

Djurhållning 4 § 
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis 
krävas tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla de enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899), 39 §, nämnda djur. 
Paragrafen föreslås dock revideras till att gälla även områden med 
områdesbestämmelser med stöd av hur lagstödet är formulerat. I kommunen 
finns två områden med områdesbestämmelser, Tjusta och Storhagen. 
Miljöavdelningen föreslår även att föreskriften ska medge undantag för 
hållande av 4 hönor eller färre och att endast giftig orm ska kräva tillstånd. Nya 
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domar visar att människors oro för ormar inte är skäl nog för en kommun att 
kräva tillstånd på orm. Djurskyddet regleras redan i annan lagstiftning och 
smittrisken är inte större än för andra sällskapsdjur. 

Gödselhantering 5 § 
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis 
vara förbud för spridning av gödsel närmare än 50 meter ifrån bostadshus inom 
detaljplanelagt område. Även kravet på att sprida gödsel på ett sådant sätt att 
det inte uppstår luktolägenheter för boende bör finnas kvar samt att organiska 
gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det 
sprids och brukas ner. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 2 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har det lagts till 
information om att Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som 
nitratkänsligt, således råder det extra försiktighetsmått vid spridning av gödsel i 
kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i Jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJVFS 
2004:62 och SJVFS 2015:21. 

Även information om att det enligt 37 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd råder anmälningsplikt för att anordna en gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan har lagts 
till. 

Luftvård och tomgångskörning 6 § 
I Upplands-Bro kommun förekommer stillastående förbränningsfordon, främst 
inom yrkestrafik, som hålls i gång på ett omotiverat sätt. Detta innebär onödiga 
utsläpp som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Det motiverar 
att tomgångskörningen regleras i miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

Förslaget överensstämmer med tidigare bestämmelse i lokala 
hälsoskyddsföreskrifter men innebär att stycket ”inom detaljplanelagt område” 
tas bort och att omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som 
stannat vid broöppning eller järnvägsövergång. Stillastående 
förbränningsfordon är en hälsorisk även utanför detaljplanelagda områden. En 
kall motor ger upphov till större utsläpp. Både Väg 263 vid Erikssund och Väg 
841 vid Stäket kommer att byggas om och få öppningsbara broar. Föreskriften 
reglerar även tomgångskörningsförbud vid järnvägsövergångar vilket är 
motiverat av att hela kommunen genomkorsas av järnvägen och föreskrifterna 
ska gälla flera år. 

Punkt 2 gör gällande att förbudet inte gäller om motorn är i gång för att driva 
annan anordning på fordonet som inte är kopplat till uppvärmning eller 
luftkonditionering. Med annan anordning menas här t ex. frys- och kylaggregat 
på matvaruleveranser. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 1, 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Grundvattentäkter 7 § 
En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av nya 
grundvattentäkter inom områden som markerats ut på kartbilaga 2 har lagts till. 
Den nya föreskriften syftar till att minska risken för att knapphet på sött vatten 
uppkommer vid inrättande av nya grundvattentäkter och för befintliga brunnar 
inom dessa områden. 

Föreskriften kan fattas med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. Paragrafens första 
stycket gör gällande att alla anläggningar för grundvattentäkter ska inrättas och 
användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 
uppkommer. I andra stycket samma bestämmelse bemyndigas kommunerna att 
– i de fall det inte krävs tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken – föreskriva att det ändå ska krävas tillstånd av kommunen eller 
anmälan till kommunen för att inrätta och använda en ny anläggning för 
grundvattentäkt i områden där knapphet på sött vatten råder eller befaras 
uppkomma. Kommunen får även föreskriva anmälningsplikt, dock inte 
tillståndsplikt, för sådana anläggningar som redan finns inom angivna 
områden. 

Begreppet ”knapphet på sött grundvatten” omfattar såväl det fallet att brunnar 
sinar som att brunnar drabbas av saltvatteninträngningar. Förslaget på 
anmälningsplikt för både befintliga och nya grundvattentäkter, inom de 
områden som markerats ut på kartbilaga 2, är för att kommunen ska kunna 
kartlägga, bedöma och minimera riskerna att vi får bostäder som inte har 
tillgång till vatten i tillräcklig utsträckning eller av godtagbar kvalitet. 

Av 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
framgår också bland annat ”I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för 
människors hälsa skall en bostad särskilt; punkt 6. ha tillgång till vatten i 
erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, 
personlig hygien och andra hushållsgöromål.” 

De rödmarkerade områdena på kartbilaga 2 indikerar områden där det bedöms 
vara upp till 50 procent risk för saltvatteninträngning i grundvattentäkterna. Då 
stora delar av de markerade områdena ligger utanför den kommunala 
vattenförsörjningen, både befintlig och planerad, är det viktigt att säkerställa en 
långsiktig hållbarhet för den enskilda vattenförsörjningen. Något som också 
belysts ibland annat Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro 
2016 (FÖP 2016), VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018, Regionala 
vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018 samt i de global målen för 
hållbar utveckling som antogs i september 2015 ”Agenda 2030”.  

Ur FÖP 2016 s. 104 
”Bergborrning för dricksvatten i områden med risk för 
saltvatteninträngning. I vissa områden i kommunen finns fickor med 
saltvatten i bergrunden. Det har sitt ursprung i den forntid då delar av 
Sverige var täckt av salt eller bräckt vatten. Du kan se områdena i kartan 
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med rubriken ”Saltvatteninträngning” i dokumentet 
Planeringsförutsättningar. Om du borrar efter dricksvatten eller bergvärme 
och stöter på en sådan saltvattenficka så kan dricksvattnet bli otjänligt. 
Därför finns restriktioner för borrning i vissa lägen.” 

Ur VA-plan antagen 2018-06-13 

VA-översikt, 2.2 Enskild VA-försörjning, 2.2.1 ”Dricksvatten”, s 24 
”Det finns problem med relikt saltvatten i vissa områden i kommunen, men 
det är svårt att ange exakt utbredning för detta (figur 2). Risken korrelerar 
med topografin i landskapet där låglänta områden ger högre risk för relikt 
saltvatten. Brist på kunskap om vattenkvaliteten i enskilda brunnar beror 
främst på att enskilda vattentäkter inte kräver tillstånd eller anmälan och att 
kommunen därför inte får kännedom om kvalitet och uttagsmöjlighet för 
vattentäkterna.” 

Plan för enskilt VA, 9. ”Handlingsplan” s 54 
”Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt 
följande handlingsplan (urval):• Kommunen ska öka kunskapen om 
grundvattnet i kommunen och den enskilda vattenförsörjningen.• Bygg- och 
miljönämnden ska granska förutsättningarna för enskild vatten- och 
avloppsförsörjning vid förhandsprövning av nybyggnation.” 

Ur Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län, s. 22 
”Det är viktigt att det i kommunernas översiktsplaner redovisas områden 
med risk för förhöjda halter av skadliga ämnen eller risk för 
saltvatteninträngning, så att detta kan användas som underlag för bland 
annat prövning av bygglovsärenden. Hårdare reglering kan införas genom 
att ställa krav på tillstånd för enskilda brunnar. Det är också viktigt att 
respektive kommun stödjer kommuninvånare med provtagning och 
vägledning kring brunnskonstruktion och placering av brunnar. Flera av de 
större enskilda vattentäkterna kan behöva vattenskyddsområden eller 
uppdaterade skyddsföreskrifter.” 

Ur ”Glokala Sverige, Arbetsbok – Agenda 2030” 2019, s. 23 om Mål 6 Rent 
vatten och sanitet till alla  

”Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl 
skyddet av vattnet som dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska 
renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också av flera svenska lagar som 
till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots en god 
tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra 
vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många 
svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är ansvariga för att genomföra 
flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten både i 
rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner 
arbetar också för att förebygga problem med vattenbrist och sinande 
brunnar, vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.” 
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Värmepumpar 8 § 
En egen rubrik för värmepumpar föreslås. Det är av betydelse att nya 
anläggningar och anordningar som nyttjar yt-, grundvatten eller mark som 
värmekälla placeras på sådant sätt att de inte påverkar de befintliga 
anläggningarna negativt. Det är också viktigt att anläggandet sker på sådant sätt 
att grund- och ytvatten skyddas. 

Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en 
värmepumpsanläggning. Paragrafen ger också kommunen rätt att föreskriva 
om att det ska krävas tillstånd från nämnden att inrätta en sådan anordning 
inom kommunen eller inom vissa områden inom kommunen. I förslaget ser 
föreskriften i stort sett ut som idag gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
Ordet ”värmepumps” har lagts till ordet ”anläggning” så att det står 
värmepumpsanläggning. Samma formulering finns i lagstödet som föreskriften 
är baserad på. Föreskriften hänvisar också, förutom till kartbilaga 1, även till 
kartbilaga 2 som gäller risk för saltpåverkan i bergborrade brunnar. Syftet är 
precis som för vid inrättandet av nya dricksvattenbrunnar att minska risken för 
knapphet på sötvatten. 

Eldning 9-10 §§ 
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter, för att minimera 
negativa effekter på människors hälsa och miljön och undvika olägenheter som 
kan uppkomma vid eldningen, är föreslagen regleringen kring skötsel och 
tillsyn av eldning fortsatt relevant för kommunen. Föreskriften kan fattas med 
stöd av 40 §, punkt 7, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

En ny föreskrift har lagts till. Den nya föreskriften innebär att det inom 
detaljplanelagt område är förbjudet att under perioden 1 april – 30 september 
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. Föreskriften syftar till att minska 
risken för olägenhet i form av lukt och rök samt att värna om människors hälsa. 
Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 8, förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

I motiven (prop. 1994/95:119 ”Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen 
och andra luftföroreningar”, s. 18) till varför kommunerna borde ges 
möjligheter att i viss omfattning meddela begränsningar även av sådan eldning 
inom planlagt område uttalas att ”Utomhuseldning av löv, kvistar m.m. är 
olämpligt i tätortsmiljö. Sådan eldning sker under ofullständig förbränning och 
ger upphov till höga utsläpp av kolväten. Röken skapar ofta allvarliga problem 
för astmatiker och andra känsliga människor. Löv och mindre kvistar 
innehåller värdefulla näringsämnen som bör återföras till marken. Lokal 
kompostering är ett bättre alternativ än förbränning.”. 

Tidsperioden som förbudet ska gälla har jämförts med några andra kommuner. 
Håbo har förbud 1 april – 30 september, ”…ger ofta upphov till störningar för 
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närboende. De får in rök i sina bostäder. Därför bör du om möjligt kompostera 
trädgårdsavfallet eller köra iväg det till Återvinningscentralen.”, Knivsta och 
Norrtälje har samma förbud. Av Järfällas föreskrifter framgår följande: 
”…Torrt trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar får eldas endast 
på Valborgsmässoafton om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte 
strider mot andra föreskrifter eller beslut.” 

8 § i gällande hälsoskyddsföreskrifter, om miljögodkända eldningsanordningar, 
har tagits bort då det saknas lagstöd, dock ska braskaminer, kakelugnar och 
braskassetter med flera vara CE-märkta eller klara utsläppskraven i enlighet 
med Boverkets byggregler. Anmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen 
hanteras i särskild ordning, vilket har lagts till som information.  

Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har lagts till 
information om att eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för 
närboende, att trädgårdsavfall, såsom löv och mindre kvistar, i första hand bör 
komposteras, att torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras lämnas till 
Kretsloppscentralen.  

Dispens 11 § 
Denna paragraf finns med för att bygg- och miljönämnden ska kunna medge 
dispens från de föreskrifterna om så behövs och om så kan ske utan väsentlig 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Övergångsbestämmelser 12 § 
Reglerar när miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna träder i kraft samt att äldre 
lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som startat innan dessa föreskrifter 
började att gälla. 

Övrigt 
Rubrikerna ”Ansökan och anmälan”, ”Avgifter” och ”Sanktioner” har lagts i 
slutet som information eftersom detta redan regleras i annan lagstiftning. 
Miljöavdelningen erinrar om att Kommunen skyndsamt ska underrätta 
länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat. 

Av kommunallagen 8 kap 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska 
kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla 
tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. 

Barnperspektiv 
Barn är en känslig grupp i samhället. Risken att barnen påverkas negativt av 
miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre väl 
utvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika 
typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel 
fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i 
kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper.  
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UBKFS 20XX:XX 
 

Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
Fastställda av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx. 

Med stöd av 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.  

Inledande bestämmelser 
1 §  Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 

Avlopp och toalett 
2 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inom detaljplanelagt område, 

samt inom de områden som anges i kartbilaga 1 till denna föreskrift, inrätta annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett ska anslutas. Exempelvis avloppsanordning 
för bad-, disk- och tvättvatten och dagvatten 

3 §  Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett. Exempelvis torrtoalett, förbränningstoalett, förmultningstoalett och 
urinsorterande lösningar. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd från 
bygg- och miljönämnden för att: 

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller 
2. ansluta en toalett till befintlig avloppsanordning. 
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Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en 
anmälan till Bygg- och miljönämnden för att: 

1. inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till, såsom till 
exempel dagvattendamm eller avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 
utanför de områden som anges i kartbilaga 1. 

2. ändra en avloppsanordning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 

Det är enligt miljöbalkens hänsynsregler inte lämpligt att tvätta av båtar, bilar och andra 
motorfordon som ger upphov till ett förorenat tvättvatten direkt på gatan. Detta vatten är att se 
som ett avloppsvatten som ska renas innan det släpps ut till intilliggande recipienter. Tvätt får 
göras på platser med godkända tvättanläggningar, såsom automattvättar eller Gör-det-själv- 
hallar. 

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver 
tillstånd enligt 5 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
tillstånd/anmälan enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller om avloppsanordningen är 
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 

Djurhållning 
4 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden att inom detaljplanelagt område, eller 

område med områdesbestämmelser att hålla: 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra hönor eller 

färre. 

3. Giftorm 

Gödselhantering 
5 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, slam eller annat organiskt 

gödselmedel spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om 
vindriktning är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår. 
 
Organiska gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan 
det sprids och brukas ner. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som nitratkänsligt, således råder det extra 
försiktighetsmått vid spridning av gödsel i kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i 
Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring, SJVFS 2004:62 och SJVFS 2015:21. 

Enligt 37 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en 
anmälan till bygg- och miljönämnden för att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom område med detaljplan. 
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Luftvård och tomgångskörning 
6 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) 

minut. Detta gäller dock inte: 

1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t. ex. i en trafikkö, eller 
2. om motorn är igång för att driva annan anordning på fordonet som inte är kopplat till 

uppvärmning eller luftkonditionering. 

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning. 

Värmepumpar 
7 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta en 

värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark 
som värmekälla inom detaljplanelagt område eller inom de områden som anges i 
kartbilaga 1 och 2 till denna föreskrift. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till 
bygg- och miljönämnden för att i övriga områden än vad som framgår i 8 § att inrätta en 
värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som 
värmekälla. 

Anmälan eller tillstånd krävs inte för större värmepumpsanläggningar som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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Eldning 
8 §  För skötsel och tillsyn av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att 

lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske 
med för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet 
endast bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller 
andra kemikalier. 

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska 
sparas hos ägaren av anläggningen i minst fem år. 

9 §  Det är förbjudet under tiden 16 maj – 31 augusti att elda löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område 

Annan gällande lagstiftning och information 

Eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för närboende. Trädgårdsavfall 
såsom löv och mindre kvistar bör i första hand komposteras, torrt trädgårdsavfall som inte kan 
komposteras lämnas till Kretsloppscentralen. Regler om transport och annan hantering av 
trädgårdsavfall finns i kommunens avfallsföreskrifter.  

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 

Braskaminer, kakelugnar och braskassetter med flera ska vara CE-märkta eller klara 
utsläppskraven i Boverkets byggregler för att få installeras. Vid installation krävs 
bygganmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen. 

Dispens 
11 §  Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske 

utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Övergångsbestämmelser 
12 §  Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla. 

Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa 
föreskrifter träder i kraft. 

Ansökan och anmälan 
Prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för 
tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden. 

Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd skall en 
ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftliga 
och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det 
som anmälan eller ansökan avser. 
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Avgifter 
Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller 
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt 
den föreskrift om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
kommunfullmäktige antagit. 

Sanktioner 
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter 
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Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se 
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt 
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat om förslag till nya parkeringsavgifter i 
Kungsängen. 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 
ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 
parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 
Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 
ärenden. 

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 
stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 
hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 
Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 
problemet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 
tjänsteskrivelse. 

Kommunledningskontoret har tagit del av Tekniska nämndens utredning och 
önskar att denna kompletteras i linje med uppdrag från Kommunstyrelsen 
innan beslut kan fattas i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 
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 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 
2019 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut leder till minskad söktrafik och sänker den trängsel, 
miljöpåverkan och de trafiksäkerhetsproblem som denna kan medföra, vilket är 
positivt för barns säkerhet och hälsa.  

Vidare kan förslaget leda till att fler går, cyklar och åker kollektivt till centrum 
och pendeltåg. Detta är färdmedel som till skillnad från biltrafik kan användas 
av barn och ungdomar på egen hand. En ökad andel av dessa färdmedel kan 
därmed innebära att fler barn tar sig till centrum och pendeltåg på egen hand 
istället för att bli skjutsade med bil. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 

2019 
2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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§ 157 Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
 Dnr KS 19/0624 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte höja parkeringsavgifterna. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se 
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt 
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upprätta flera parkeringsplatser intill Kungsängens 
centrum och handikapparkering samt MC-parkering på eller nära 
Torget. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat om förslag till nya parkeringsavgifter i 
Kungsängen. 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 
ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 
parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 
Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 
ärenden. 

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 
stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 
hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 
Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 
problemet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 
tjänsteskrivelse. 

Kommunledningskontoret har tagit del av Tekniska nämndens utredning och 
önskar att denna kompletteras i linje med uppdrag från Kommunstyrelsen 
innan beslut kan fattas i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 
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 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 
2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se 
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt 
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Stefanson (KD) föreslår att punkt 2 ändras till följande: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte höja parkeringsavgifterna. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se 
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt 
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upprätta flera parkeringsplatser intill Kungsängens 
centrum och handikapparkering samt MC-parkering på eller nära 
Torget. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut då ingen har yrkat bifall till 
kontorets förslag och frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt Jan 
Stefanson s (KD) förslag till beslut. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-28 

 

 

§ 87 Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
 Dnr TN 19/0358 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att höja 
parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

2. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 
parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 
antagande. 

3. att ge samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 
att anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 
ovanstående beslut enligt förslaget.  

4. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra dialog med 
kringliggande arbetsplatser om att gratisparkeringarna bör användas 
som arbetsparkeringar. 

5. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma med förslag på 
fler parkeringsplatser i Kungsängens centrala delar och om möjligheten 
till fler parkeringsplatser på ”Gamla IP” 

6. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utöka 
parkeringsövervakningen på de centrala parkeringarna. 

Sammanfattning 
Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 
ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 
parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 
Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 
ärenden.  

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 
stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 
hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 
Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 
problemet.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 
tjänsteskrivelse.  
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-28 

 

 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 
 Parkeringspaketet Kungsängen 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja 
parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden beslutar att ge: 

1. Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 
parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 
antagande.  

2. Samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 att 
anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 
ovanstående beslut enligt förslaget. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget 
besluta i första att-satsen.  
Catharina Andersson (S) yrkar avslag på kontorets förslag och förslår ett nytt 
förslag till beslut.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut på sammanträdet: 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att genomföra en aktiv dialog 
med kringliggande arbetsplatser (bla byggarbetsplatserna) för att se till 
att deras anställda under arbetsdagen parkerar på de avgiftsfria 
parkeringarna vilka är avsedda främst för parkering mer än 6 timmar. 

2. att fler p-platser iordningsställas vid gamla idrottsplatsen. 

3. att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att snarast återkomma med 
förslag på iordningställande av fler p-platser i centrala Kungsängen.  
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Marcus Sköld (M) föreslår efter ajourneringföljande förslag till beslut på 
sammanträdet: 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att höja 
parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

2. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 
parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 
antagande. 

3. att ge samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 
att anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 
ovanstående beslut enligt förslaget.  

4. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra dialog med 
kringliggande arbetsplatser om att gratisparkeringarna bör användas 
som arbetsparkeringar. 

5. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma med förslag på 
fler parkeringsplatser i Kungsängens centrala delar och om möjligheten 
till fler parkeringsplatser på ”Gamla IP” 

6. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utöka 
parkeringsövervakningen på de centrala parkeringarna. 

Beslutsgång 
Marcus Sköld (M) finner att det finns två förslag till beslut. Votering begärs.   
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Omröstningsresultat 
Den som röstar ja bifaller Marcus Sköld (M) förslag till beslut. Den som 
bifaller Catharina Andersson (S) förslag till beslut röstar nej. 
Ledamot  Ja Nej 

Catharina Andersson (S)  X 

Harry Holmström (S)  X 

Maikki Lemne (S)  X 

Marcus Sköld (M) X  

Sune Alsgren (M) X  

Jan Ramstedt (SD) X  

Andreas Åström (M) X  

Kjell A Johansson (V)  X 

Karl-Erik Lindholm (KD) X  

Anders Bjurefors (C) X  

Sören Fridman (L) X  
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Voteringen visar att det finns sju ledamöter för Marcus Skölds (M) förslag till 
beslut och fyra ledamöter emot förslaget.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Vi socialdemokrater Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Harry 
Holmström (S), reserverar oss mot förslaget om höjning av 
parkeringsavgifterna i Kungsängen. Vi anser inte att de ska höjas. Vi anser inte 
att en höjning påverkar tillgången på P-platser. 

Vi tycker att det är en felaktig åtgärd som inte löser den temporära 
parkeringsbristen som råder just nu. Vi välkomnar dock att den styrande 
minoriteten gått med på våra förslag:  

• att ha en aktivt dialog med de omkringliggande arbetsplatserna bland annat 
byggarbetsplatserna, för att hänvisa  de som arbetar där till de avgiftsfria 
parkeringarna som finns bland annat på gamla idrottsplatsen 

• att iordningsställa fler p-platser vid gamla idrottsplatsen samt  

• att kontoret får i uppdrag att snarast återkomma med förslag på 
iordningställande av fler p-platser  i centrala Kungsängen.  

Vi anser inte att avgifterna ska höjas utan att dessa tre åtgärder räcker för att 
minska beläggningen på de centrala parkeringarna i Kungsängen. 
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Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja 
parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden beslutar att ge: 

1. Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 
parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 
antagande.  

2. Samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 att 
anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 
ovanstående beslut enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 
ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 
parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 
Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 
ärenden.  

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 
stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 
hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 
Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 
problemet.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 
tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 
 Parkeringspaketet Kungsängen 
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Ärendet 
Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 
ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt Bro. Ett av syftena med 
parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 
Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 
ärenden.  

Gatuparkering 
Avgifter på parkeringsanläggningarna i Kungsängen har även påverkat 
gatuparkeringen inom området. Inom zonområdet är gatorna för smala för att 
medge parkering. På ett fåtal gator, som inte är viktiga för leveranstrafik kan 
emellertid sämre framkomlighet accepteras och parkering kan tillåtas så länge 
räddningstjänst och vinterväghållningsfordon kan komma fram. 

I parkeringspaketet var förslaget att avgifter skulle införas enligt en föreslagen 
zonindelning på de gator (Östervägen, Ekhammarsvägen, Korsängsvägen och 
Alkärrsvägen) där parkering tillåts samt att parkeringsförbud skulle införas på 
gator där vägbredden inte medger gatuparkering. Kontoret har i samråd med 
kommunens nuvarande entreprenör för gatu- och parkskötsel samt 
parkeringsövervakning kommit fram till att datumparkeringsregeln inte räcker 
för att utföra vinterväghållning och att det ska gälla ständigt parkeringsförbud 
på Alkärrsvägen samt parkeringsförbud under vintersäsongen på 
Ekhammarsvägen, Korsängsvägen och Östervägen. Detta ökar framkomlighet 
för alla trafikanter under vintersäsongen.  

Beslutet fattades av Tekniska nämnden den 30 oktober 2017. 

Ringvägen  

Ringvägen är under utbyggnad med flerbostadshus och kommer att bli en del 
av Kungsängens centrum när det är klart, vilket gör att Tekniska avdelningen 
vill utöka zon A så att den även omfattar Ringvägens parkeringsplatser. Detta 
på grund av det centrala läget. Innan ombyggnation av Ringvägen ingick den i 
zon B med 90 kommunala parkeringsplatser. Efter ombyggnationen kommer 
Ringvägen ha ca 80 kommunala parkeringsplatser och resten kommer bli på 
kvartersmark.  
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Figur 1. Förslag på ny zonindelning för zon A inkl. Ringvägen. 

 
Ökad belastning på centrumnära parkeringar i Kungsängen 
Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 
stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 
hitta lediga parkeringsplatser i framförallt rusningstid. Av denna anledning har 
Tekniska avdelningen gjort en utredning för att ta fram lämpliga åtgärder för 
att minska belastningen och på så sätt öka antalet lediga platser. Utredningen 
landande i ett antal olika förslag till åtgärder. Förslagen har utvärderats och för 
att tillgodose behovet av fler lediga platser i centrum har utredningen resulterat 
i nedanstående.  

 

Utredningen 

För att kunna utreda situationen samt att se konsekvenser av olika förslag har 
följande tagits i beaktande: 

1. Tidigare utredningar för parkeringspaket Kungsängen 

2. Beslutat parkeringspaket Kungsängen 

3. Beläggning på centrumnära parkeringar (zon A och zon C) 

4. Hur parkeringarna används genom att studera registreringar och 
betalningar (mindre än 3 timmar eller långtid) 

5. Jämförelse med andra närliggande kommuner 
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Resultat från utredning 

1. Tidigare utredningar Parkeringspaket Kungsängen 

År 2006 genomförde WSP en parkeringsutredning som visade på brist på 
infartsparkering, vilket ledde till ändrad reglering och att ett parkeringsdäck 
anlades år 2009. År 2013 genomfördes en ny utredning av Trivector i syfte att 
undersöka hur reglering kan användas för att effektivisera 
parkeringssituationen. När utredningen presenterades för Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott den 27 november 2013 fick dåvarande 
Tillväxtkontoret dels uppdraget att undersöka möjligheterna att bygga ut 
parkeringsdäcket på infartsparkeringen i Kungsängen, dels att anordna fler 
permanenta och tillfälliga parkeringsplatser samt att se över regleringen på 
parkeringsanläggningarna och anpassa dem utifrån olika behov. 

Under 2014 fortsatte därför arbetet med att Tyréns fick uppdraget att ta fram 
förslag samt kostnadsberäkning för en utbyggnad av parkeringsdäcket, vilka 
presenterades för Tekniska nämnden i informationsärenden 2015. Under 2014 
anlades även en tillfällig infartsparkering vid Ekensbergsvägen i Kungsängen 
(gamla ”Volvo-tomten”). Dessutom genomfördes ytterligare studier av 
parkeringssituationen på infartsparkeringen vid Enköpingsvägen. 

Under 2015 anlade dåvarande Tillväxtkontoret några mindre infartsparkeringar 
på outnyttjade ytor i nära anslutning till Kungsängens station. Utöver detta har 
kontoret samlat in omfattande statistik om parkeringsanläggningarnas 
användning vid olika tider på dygnet. 

Utredningar som gjordes 2015 i samband med parkeringspaketet visade också 
på att parkeringsanläggningarna inte alltid används på ett avsett och effektivt 
sätt. Grundsynen är att parkeringsanläggningar närmast centrum i första hand 
är till för kortare besök, medan det är mer accepterat att få gå en bit till 
målpunkten när man parkerar en längre stund, förutom på infartsparkeringarna 
där syftet är att pendlare ska parkera heldagar. Syftet med de olika 
parkeringsytorna har innan beslut om parkeringspaketet inte varit tydligt 
uttalat, men har i och med avgiftsbeläggningen och SL-accesslösningen 
klargjorts.  

Utredningar visade även att många kommunala parkeringar används av boende 
då avgiften för boendeparkering på kvartersmark gör att många väljer att 
parkera på kommunala parkeringar istället för att betala för boendeparkering.  

 

2. Beslutat Parkeringspaket Kungsängen 

I Upplands-Bro finns ett övergripande politiskt mål om att kommunen ska vara 
en ”Grön kommun i utveckling”. Dessutom finns i miljöplanen mer specifika 
mål om hållbara transporter och minskade koldioxidutsläpp. Forskning visar att 
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tillgång och pris på parkering är starkt kopplade till val av färdsätt och 
färdmedel. Med andra ord kan reglering av parkering vara ett mycket effektivt 
styrmedel för att bidra till att uppfylla de politiska målen genom att göra 
biltrafik med fossildrivna fordon mindre attraktivt och istället öka andelen 
gång-, cykel-, kollektivtrafik och biltrafik med eldrivna fordon. Erfarenheter 
från andra kommuner visar också att parkeringar med hög beläggningsgrad 
leder till ökad söktrafik, vilket i sin tur ökar trängseln, ger 
trafiksäkerhetsproblematik och högre utsläpp. Väl genomtänkta och effektiva 
parkeringslösningar kan däremot ge minskad söktrafik och därmed lägre 
utsläpp vilket i sig bidrar till att uppfylla miljömålen.  

I parkeringspaketet delades centrala Kungsängen in i olika zonområden och 
avgiftsnivåer. Det som beslutades och gäller för parkeringarna i Kungsängen 
idag är: 

 Zon A: Innerzonen som omfattar de centralt belägna 
parkeringsanläggningarna, vid Torget och Furuhällsplan. Dessa är 
tillgängliga för korta besök, exempelvis på Kulturhus, Kommunhus, 
butiker, apotek, vårdcentral och restauranger. (avgiftsfri parkering i en 
timme och därefter en avgift på 5 kr/timme mellan kl. 8-18 på vardagar) 

 Zon B: Ytterzonen omfattar de parkeringsanläggningar på lite längre 
avstånd från centrum, såsom parkeringsplatserna vid Ringvägen och 
Bergaskolan ska användas för längre besök i centrumområdet, 
exempelvis av arbetande i centrum. (avgift på 2 kr/timme kl. 8-18 på 
vardagar) 

 Zon C: Infartsparkeringarna som ska tillgängliggöras för i första 
pendlare med månadskort eller längre periodtid. För resenärer med 
periodbiljett (30 dagar eller längre) på sitt SL Access-kort är det möjligt 
att lösa en parkeringsbiljett avgiftsfritt. Längsta tillåtna uppställningstid 
är 24 timmar. För övriga gäller däremot en avgiftsreglering på 5 
kr/timme kl. 8-18 på vardagar.  

 Zon D: Mer perifert belägna parkeringsanläggningar, såsom den 
tillfälliga infartsparkeringen vid Ekensbergsvägen (Volvotomten), 
parkeringar vid Gröna udden, gamla IP och delar av Strandvägen, samt 
parkeringar för rörelsehindrade föreslås vara fortsatt avgiftsfria. 
Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar. 
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Figur 2. Gällande zonkarta, Parkeringspaketet. 

 

3. Beläggning på centrumnära parkeringar  

En undersökning är genomförd under våren 2019 avseende beläggningsgraden 
på kommunala parkeringar i centrala Kungsängen. Resultatet har sammanställts 
och en genomsnittlig belastning på parkeringarna har räknats fram vid flera 
tidpunkter mellan 8–13. Resultatet redovisas nedan. 

 
Figur 3. Diagram över genomsnittlig beläggning på parkeringsplatser i centrala Kungsängen 
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Parkering Lediga platser Parkerade bilar Max platser 

Gamla IP 41 48 88 

Infartsparkeringen, 
Enköpingsvägen 

24 347 370 

Infartsparkering, södra sidan av 
Kungsängens station 

0 11 11 

Östra Prästhagsvägen 
gatuparkering 

0 4 4 

Grusparkering vid korsning 
Strandvägen/Stationsbacken 

4 13 17 

Västra Strandvägen  9 5 14 

Tillfällig infartsparkering, 
Ekensbergsvägen (Gamla 

Volvotomten) 

50 25 75 

Torget - 3 tim,  28 72 100 

Gamla landsvägen - 3 tim 3 17 20 

Bergaskolan - 6 tim 2 24 26 

Furuhällsplan - 3 tim 11 69 80 

Furuhällsplan - 6 tim 1 29 30 

Gröna udden 15 7 22 

 

Resultatet av utredningen visar att beläggningen på framförallt Furuhällplan, 
Torget, Bergaskolan, Vårdcentralen (Gamla Landsvägen) samt 
infartsparkeringarna är i princip fullbelastade. Utredningen visar att 
parkeringarna som ligger något utanför centrum som exempelvis Gröna udden, 
Strandvägen och Gamla IP har många lediga platser. Genom att påverka 
beteende skulle dessa parkeringar kunna nyttjas bättre, de ligger i utkanten men 
har lagom gångavstånd till centrum.  

4. Hur parkeringarna används genom att studera registreringar och 
betalningar 

Genom att se över samtliga registreringar i parkeringsautomater och mobil-
appen har statistik tagits fram över hur parkeringarna nyttjas.  

Det syns hur länge ett fordon parkerar på vilken parkeringsplats och hur 
fordonen betalar avgiften.  Dock syns det inte om det är samma fordon/kort 
som används för att förlänga parkeringen (mer än 3 timmar) under samma dag 
på samma parkeringsplats inom zon A, exempelvis för att utnyttja 
gratistimmen vid fler tillfällen efter varandra. Dessutom syns det inte hur 
många fordon som registrerats på ett SL-kort på samma dag. Detta är viktiga 
aspekter att ha i åtanke när man läser resultatet. 
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Statistik från parkeringsautomater och mobil-appen visar att hur de olika 
betalsätten nyttjas. Resultatet på antal köp via app och parkeringsautomater 
under september 2019 redovisas nedan. 

 
Figur 4: Diagram över antal köp via app och automater på parkeringsplatser i centrala Kungsängen 
under september 2019 

Resultatet visar att det verkligen är smidigt att betala parkeringsavgifter med 
app framförallt vid Furuhällplan, Torget, Bergaskolan och Vårdcentralen 
(Gamla Landsvägen). Diagrammen visar att även parkeringsautomater används 
vid nästan alla parkeringsplatserna; men mest vid Torget där man parkerar 
kortare än 3 timmar och infartsparkeringen där alternativet finns att betala med 
SL-kort.  

5. Jämförelse med andra närliggande kommuner 

En jämförelse har gjorts med kommuner i närområdet samt inom ett ”lagom” 
avstånd från Stockholm som kan jämföras med Kungsängen läge. Jämförelsen 
redovisas i bilaga 4.  

Sammanfattning av resultatet i jämförelsen är: 

 Upplands-Bro kommun är den enda kommun som har en gratistimme. 
Övriga kommuner som har avgiftsbelagd parkering har avgift, förutom 
Upplands-Väsby som har gratis i 30 min och Haninge som har gratis i 3 
timmar vid köpcentrumet.  

 Enköpings kommun och Järfälla kommun har avgift hela dygnet medan 
övriga som har avgiftslagd parkering har tidsbegränsad avgift (dagtid). 
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 Samtliga kommuner som har avgiftsbelaglagd parkering har även avgift 
på helger, men inte Upplands-Bro och Huddinge.  

 Samtliga kommuner som har avgiftslagd parkering har avgift på 
infartsparkeringarna, men inte Järfälla kommun. 

 Kostnaden per timme är olika i samtliga kommuner som har avgiftslagd 
parkering. Upplands-Bro har den lägsta avgiften (mellan 2 kr/tim till 5 
kr/tim) och Haninge har den högsta avgiften (12 kr/30 min). 

 Järfälla, Knivsta, Huddinge, Haninge och Sollentuna har en dygnsavgift 
mellan 25 kr/dygn till max 250 kr/dygn. 

 Upplands-Bro, Huddinge och Haninge har SL-Accesslösning på 
infartsparkeringarna. I övrigt varierar avgiften för infartsparkeringarna 
mellan 5 kr/tim till 10 kr/tim eller 20kr/12tim och 15 kr/dygn.  

Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att avgifterna varierar kraftigt 
mellan kommunerna samt att nästan alla kommuner har olika lösningar för 
avgifter på parkeringarna. Det är svårt att jämföra då alla kommuner har olika 
förutsättningar vad gäller framförallt avstånd, storlek på centrum, antal 
parkeringsplatser, p-norm och hur välfungerande kollektivtrafik kommunen 
har.  

Det som tydligt framgår är att avgiften per timme är lägst i Upplands-Bro och 
att Upplands-Bro har en gratistimme.  

 

Förslag till åtgärd 

Med utredningar, studier, insamlad statistik samt miljömål som grund har 
Samhällsbyggnadskontoret utgått från följande utgångspunkter och principer: 

1. Effektivitet: Det begränsade antal allmänna parkeringsplatser som 
finns ska användas på effektivast möjliga sätt i syfte att öka möjligheten 
att hitta en ledig parkering. 

 Reglering och information ska styra fordonsförare till rätt 
anläggning.  

 Parkeringsanläggningar närmast centrum ska tillgängliggöras för 
korta besök, exempelvis på Kulturhus, kommunhus, butiker, apotek, 
vårdcentral och restauranger. 

 Parkeringsanläggningar längre bort ska användas för längre besök, 
exempelvis av personer som arbetar i Kungsängens centrum. 

 Infartsparkeringarna ska tillgängliggöras för pendlare. 

 Boendeparkering ska i första hand lösas på kvartersmark. 

2. Hållbarhet: Reglering och utformning av parkering ska användas för 
att bidra till ett hållbart transportsystem. 
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 Reglering av parkering ska ses som ett medel att uppmuntra gång-, 
cykel- och kollektivtrafik till centrum och pendeltågsstation. 

 Laddplatser ska anläggas för att underlätta för eldrivna fordon. 

 Utrymme för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska 
prioriteras. 

3. Balans: Reglering och försiktig utbyggnad av centrum- och 
infartsparkering för att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan. 

 Balans mellan utbud och efterfrågan på parkering för att minska 
söktrafik och de trafiksäkerhetsrisker och den miljöpåverkan denna 
medför. 

 Minskade skillnader i villkor för parkering på kvartersmark 
respektive allmänna parkeringar i syfte att styra boende att i första 
hand hyra en parkering på kvartersmark 

För att lösa de problem som finns idag med hög belastning på centrumnära 
parkeringar i Kungsängen och möta den förväntade framtida ökade efterfrågan 
på parkeringar samt för att skapa bättre tillgänglighet på lediga platser bedömer 
kontoret att följande åtgärder behöver genomföras: 

1. Behålla gratistimmen på parkeringarna inom zon A. 

2. Höja avgiften från 5kr/tim till 8 kr/tim inom zon A och zon C. 

3. Höja avgiften på Ringvägen från 2 kr/tim till 8 kr/tim samt utöka zon 
A så att Ringvägen inkluderas.   

Förslag för nya avgifter i olika zonområden redovisas i bilaga 2. 

Statistik från parkeringsautomater och mobil-appen visar att gratistimme har ca 
63% av totalt antal köp per automat under ett år inom zon A. För att möjliggöra 
kortare besök än tre timmar i centrum så föreslår Tekniska avdelningen att 
gratistimmen ska behållas inom zon A.  

I samma statistik framgår även att SL-kort har ca 25% av totalt antal köp per 
automat under ett år inom zon C som är ganska nära parkeringspaketet mål (att 
infartsparkeringar ska tillgängliggöras för i första hand pendlare med 
månadskort eller längre periodtid).  

För att få ytterligare kontroll på infartsparkeringarna så arbetar Tekniska 
avdelningen med att begränsa så att det enbart går att parkera ett fordon i taget 
per SL-kort. I dag kan man registrera flera bilar på samma kort och då parkera 
flera bilar samtidigt, vilket innebär att det missbrukas. Tekniska avdelningen 
arbetar även med att hitta möjliga lösningar för att skapa fler platser inom 
befintlig infartsparkering i Kungsängen.  

För att minska den idag höga beläggningsgraden på parkeringsplatser inom zon 
A och zon C är en effektiv lösning att höja avgiften från 5kr/tim till 8 kr/tim. 
Detta är inte en orimlig kostnad i jämförelse med andra kommuner, dessutom 
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kan det bidra till att fler väljer mer perifera parkeringar som är gratis för 
långtidsparkering. Det skulle då bidra till att centrumnära parkeringar används 
till det de är tänkta att användas för det vill säga kortare besök exempelvis på 
Kulturhus, Kommunhus, butiker, apotek, vårdcentral och restauranger. 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut leder till minskad söktrafik och sänker den trängsel, 
miljöpåverkan och de trafiksäkerhetsproblem som denna kan medföra, vilket är 
positivt för barns säkerhet och hälsa.  

Vidare kan förslaget leda till att fler går, cyklar och åker kollektivt till centrum 
och pendeltåg. Detta är färdmedel som till skillnad från biltrafik kan användas 
av barn och ungdomar på egen hand. En ökad andel av dessa färdmedel kan 
därmed innebära att fler barn tar sig till centrum och pendeltåg på egen hand 
istället för att bli skjutsade med bil.   

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. teknisk chef 

 
Therese Eriksson 

 

Enhetschef gata/park/trafik Afsaneh Kasiri 

   Projektingenjör 

Bilagor 
1. Bilaga 1 – Parkeringsplatser i centrala Kungsängen (tabell)  
2. Bilaga 2 – Förslag för nya parkeringsavgifter inom zon A och zon C 

(tabell)  
3. Bilaga 3 - Förslags karta på parkeringspaketet (kartbild) 
4. Bilaga 4 – Jämförelse med andra kommuner (tabell) 
5. Bilaga 5 – Parkeringspaketet Kungsängen 2016 

 

Beslut sänds till  
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Cykelstrategi 2020-2025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 

Sammanfattning 
Tekniska avdelningen har sett ett behov av att ta fram en cykelstrategi för 
Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2020–2025. 

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker 
cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara 
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska 
resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre 
folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 
som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro kommun. 

Kommunen har en Gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Cykelstrategin ska vara ett komplement 
till Gång- och cykelplanen med syftet att öka cyklandet, utveckla planeringen, 
utbyggandet och driften av cykelvägnätet som en del i det hållbara 
transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteendet i kommunen 
och skapa nya resmönster. 

Tekniska nämnden beslutade 24 maj 2019 att skicka förslaget på remiss till 
cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet har valt att inte svara på remissen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019 

 Cykelstrategi 2020 – 2025, den 20 april 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2019 

 Protokollsutdrag §43 Tekniska nämnden 24 maj 2019 

 Protokollsutdrag §31 från Tekniska nämnden 8 april 2019 
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Ärendet 
Tekniska avdelningen har tagit fram en Cykelstrategi för Upplands-Bro 
kommun som ska gälla för perioden 2020–2025.  

 Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att: 

 Kartlägga gång- och cykelvägnätet  

 Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa 
åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- 
och tillgänglighetsprogram. 

 Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar 
cyklande och var det geografiskt finns starkast potential för att öka 
cyklandet i det kommunala vägnätet. 

 Skapa en bra grund för framtida verktyg för framtidens åtgärdsplan och 
visa befintliga möjligheter 

Cykelstrategins innehåll 
Cykelstrategin utgår från de utmaningar som en ökad inflyttning till kommunen 
innebär.  

Cykelstrategin har fokus på följande utmaningar: 

 Få fler människor att cykla både oftare och längre.  

 Förtätning av cykelbanor som kopplar ihop områden både inom och 
mellan tätorterna. 

 Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen. 

 Öka möjligheterna för vintercykling, som drift och underhåll av 
cykelbanor.   

 Mobility Management, ett koncept för att främja hållbara transporter 
och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder 
och beteenden. 

 Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen och de 
åtgärder som genomförts för att främja cyklandet. 
 

Följande stödjande dokument är kopplade till cykelstrategin: 

 Trafik och tillgänglighetsprogrammet 

 Parkeringspaketet, i vilket ett av målet är att byta resmönster och 
resvanebeteende i kommunen. 

 Cykelundersökning för kommunanställda.  

 Säkra skolvägar, enkätundersökning. 
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Strategin är ett levande dokument som kommer uppdateras löpande under 
giltighetstiden av Samhällsbyggnadskontoret om behov uppstår, med underlag 
från genomförda undersökningar och guideverktyg.  

Barnperspektiv 
Cykelstrategin ska syfta till att öka cyklandet samt att utveckla planering, 
byggande och drift och underhåll av cykelsystemet som är en del i det hållbara 
transportsystemet. Det är viktigt för barns och ungdomars utveckling och 
självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället. Ett transportsystem som 
lägger grunden för en bättre hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som 
underlättar barns och ungas möjligheter att kunna ta sig till sina skolor eller 
verksamheter är positivt. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell   

Kommundirektör  Mathias Rantanen 

 Samhällsbyggnadschef  

Bilagor 
1. Cykelstrategi 2020–2025 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden 
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§ 159 Cykelstrategi 2020-2025 
 Dnr KS 19/0630 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 

Sammanfattning 
Tekniska avdelningen har sett ett behov av att ta fram en cykelstrategi för 
Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2020–2025. 

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker 
cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara 
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska 
resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre 
folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 
som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro kommun. 

Kommunen har en Gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Cykelstrategin ska vara ett komplement 
till Gång- och cykelplanen med syftet att öka cyklandet, utveckla planeringen, 
utbyggandet och driften av cykelvägnätet som en del i det hållbara 
transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteendet i kommunen 
och skapa nya resmönster. 

Tekniska nämnden beslutade 24 maj 2019 att skicka förslaget på remiss till 
cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet har valt att inte svara på remissen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019 
 Cykelstrategi 2020 – 2025, den 20 april 2019 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2019 
 Protokollsutdrag §43 Tekniska nämnden 24 maj 2019 
 Protokollsutdrag §31 från Tekniska nämnden 8 april 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av 
Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil 
stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en 
mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt 
boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds 
avstånd. 

Cykelstrategi 2020–2025 

Text: Afsaneh Kasiri, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  

Verktyg utvecklare och karta: Mohamed Bouabid, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Fotografer: Afsaneh Kasiri, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

 

Datum: 2019-04-20 

www.upplands-bro.se 

kommun@upplands-bro.se 

08 581 690 00 
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Inledning 
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och 

säker cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera 

långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling 

kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i 

tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa.  (Regeringskansliet, 2017) 

Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 

som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro 

kommun.  

Cykelstrategin ska ligga till grund för kommunens arbete med att 

främja cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor jämfört med 

bilresor. Upplands-Bro kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av 

bilåkande i kommunen minskar, idag är biltrafiken ofta prioriterad. 

För att minska biltrafiken krävs bl.a. att förutsättningarna för gång- 

och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många fördelar 

med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad 

livskvalité, bättre framkomlighet m.m. Potentialen för att öka 

cykelresorna i Upplands-Bro kommun är stor både när det gäller 

arbetspendling och för elever att ta sig till och från skolan. Inom 

tätorterna är avstånden till de olika målpunkterna sällan över 5 km. 

Det finns också goda möjligheter att cykelpendla mellan flera 

tätorter i kommunen. Det finns även goda målpunkter för 

cykelturism.  
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Om cykelstrategin 

Syfte 
Kommunen har redan en gång- och cykelplan inriktad på konkreta 

åtgärdsförslag vid utbyggnad av gång- och cykelvägar medan syftet 

med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla 

byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det hållbara 

transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i 

kommunen och skapa nytt resmönster.  

Mål 
Målet är att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2% fram till år 

2025 (basår 2020)1. I samband med detta ska trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter förbättras för att uppnå Nollvisionen. 

Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att: 

 Kartlägga gång- och cykelvägnätet  

 Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet 

och redovisa åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras 

i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

                                                 

1 0,4% ökning per invånare och år 

 Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som 

påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast 

potential till ökad cykling utmed det kommunala vägnätet 

 Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa 

befintliga möjligheter 

Avgränsning och målgrupper 
Strategins direkta målgrupper är medborgare samt politiker och 

tjänstemän inom organisationen Upplands-Bro kommun, och 

samarbetspartners såsom Trafikverket, grannkommuner, Region 

Stockholm och andra intressenter.  
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Omfattning 

Nulägesbeskrivning: hur är det i kommunen idag? 
Idag har Upplands-Bro kommun inte ett tillräckligt bra cykelnät. 

Cykelvägnätet är inte heltäckande i kommunen. Det är möjligt att nå 

de flesta viktiga målpunkter i kommunen med cykel antingen på 

cykelbanor eller på lokalgator med liten biltrafik. Det finns dock 

brister i cykelvägssystemet som innebär att framkomligheten för 

cyklisterna försvåras och att restiderna med cykel förlängs. I och 

med de stora exploateringsprojekten som sker idag och planeras för 

framtiden, behöver cykelnätet successivt kompletteras. Cykelnätet 

har vuxit fram under många år med inriktningen att skapa trafiksäkra 

och tillgängliga förbindelser. För att förbättra framkomligheten samt 

att skapa hållbara transporter har kommunen tagit fram denna 

cykelstrategi för perioden 2020–2025.   

Ett antal stödjande dokument är kopplade till cykelstrategin. Till 

exempel: 

 Trafik-och tillgänglighetsprogrammet som uppdateras varje år. 

 Den 07 juni 2016 antog Tekniska nämnden ett parkeringspaket 

för Kungsängen. Ett av målet är att byta resmönster och 

resvanebeteende i kommunen. 

 Genomförd cykelundersökning för kommunanställda. Denna 

gjordes oktober 2018 (trafikmånad) via online-enkät. Resultatet 

presenteras i cykelstrategins kartberättelse.  

 Enkät Säkra skolvägar genomfördes i oktober 2018 

(trafikmånad). Resultatet presenteras i cykelstrategins 

kartberättelse.  

Barnperspektiv  
Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet samt att utveckla 

planering, byggande samt drift och underhåll av cykelsystemet som 

är en del i ett hållbart transportsystem. Det är viktigt för barns och 

ungdomars utveckling och självförtroende att de kan röra sig fritt i 

samhället. Ett transportsystem som lägger grunden för en bättre 

hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som underlättar barns och 

ungas möjligheter att själva kunna ta sig till sina skolor eller 

verksamheter är positivt. Det finns en stor potential att öka både 

antalet resor och anslutningsresor med cykel. En potential som leder 

till minskad trängsel, bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer, ökat 

kollektivtrafikresande och ett starkare näringsliv. 

I och med att befolkningen ökar i kommunen så ökar även behovet 

av trafiksäkra och tillgängliga miljöer, framförallt för oskyddade 

trafikanter. 
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Cykelvägnätet – 2019  
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Cykelparkeringar – 2019  
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Fler människor ska 
cykla mer 

Förtätning av 
kopplingar mellan och 

inom tätorterna 

Bygga nya 
cykelparkeringar och 
förbättra de befintliga 

cykelställen 

Lånecykelsystem 
och cykelförmåner för 

kommunanställda 

Vintercykling (Drift 
och vinterunderhåll) Mobility Management 

Uppföljning och 
utvärderingar  

Fokusområden 
Cykelstrategin ska utgå ifrån utmaningarna som Upplands-Bro 

kommun står inför i och med den ökade folkmängden i kommunen. 

Cykelstrategin har fokus på följande 7 utmaningar med konkreta 

åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Cykelstrategi 2020–2025 

 
 
 

 

  

Sida | 11 

 

Fler människor ska cykla mer 
För att främja cyklingen och öka statusen för cykelfrågor är 

information viktig. Att frekvent informera om satsningar inom 

cykelområdet och varför de sker är ett sätt att skapa en ökad kunskap 

och en medvetenhet hos både medborgare i Upplands-Bro och hos 

medierna (sociala medier och tidningar mm). Effekten av fysiska 

cykelåtgärder såsom nya cykelvägar eller cykelparkeringar kan bli 

betydligt större med rätt information till allmänheten. För att fler ska 

cykla till skolan är det viktigt att både den faktiska och den upplevda 

trafiksäkerheten och tryggheten är god. Trafiksituationen kring 

många av kommunens skolor är både stressad och osäker vilket 

främst beror på att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan. För att 

skapa en mer hållbar trafikmiljö kring skolorna, arbetar Upplands-

Bro kommun bland annat med projektet Säkra skolvägar. Syftet med 

projektet är att få fler föräldrar att gå eller cykla med sina barn till 

skolan och uppleva mer trygghet och säkerhet. Tyngdpunkten ligger 

på beteendepåverkande åtgärder som ofta kombineras med fysiska 

åtgärder.  
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Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna 
För att skapa ett attraktivt gång- och cykelnät krävs det att gång- och 

cykelvägarna håller en hög och kontinuerlig standard. Gång- och 

cykelnät ska vara sammanhängande och det ska vara lätt att 

orientera sig. Vägarna ska vara utformade för högsta möjliga 

säkerhet och framkomlighet.  

Potentialen för att öka cykelresorna i Upplands Bro kommun är stor 

både när det gäller arbetspendling och för elever att ta sig till och 

från skolan. Inom tätorten är avståndet till de olika målpunkterna 

sällan över 5 km. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla 

mellan flera tätorter i kommunen. Det finns även bra målpunkter för 

cykelturism.  

För att öka möjligheter, skapa bättre kopplingar mellan befintliga 

cykelvägar, säkra passager vid fordonstrafikerade vägar med mera 

behövs det en bra åtgärdsplan eventuellt i kommunens Trafik- och 

tillgänglighetsprogram. Det finns även alternativ att sätta krav på  

de stora exploateringsprojekten som sker idag och planeras för 

framtiden. Cykelnätet behöver successivt kompletteras. 
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Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga 
cykelställen 

Cykelparkeringar är en viktig del av cykelinfrastrukturen och är 

betydelsefulla för att hela cykelresan ska bli en enkel och positiv 

upplevelse. Närhet till målpunkter, möjlighet att låsa fast cykeln på 

ett säkert sätt, tillgänglighet till cykelpump, väderskydd, kapacitet 

och trygghet är de aspekter som bör tillgodoses i skapandet av 

välfungerande cykelparkeringar. 

Vid de flesta lokala målpunkter i Upplands-Bro finns idag 

cykelparkeringar, men antalet platser är inte alltid tillräckligt och 

standarden på befintliga parkeringar varierar. Den vanligaste bristen 

är att det inte finns möjlighet att låsa fast cykeln på ett säkert sätt vid 

befintliga cykelställ. Avsaknaden av väderskydd och det allmänna 

skicket på cykelställen är andra vanliga brister.  

Cykelparkering ska vara attraktiv att använda och behöver ständigt 

utvecklas och förbättras för att tillgodose behoven av cykelpendling. 

Detta fokusområde innefattar åtgärder kring ut- och ombyggnader, 

och utveckling av cykelparkeringar och förbättringar för dem som 

kombinerar cykel med kollektivtrafik, dvs bra cykelparkeringar nära 

busshållplatser och pendeltågstationer. 

 

Lånecykelsystem och cykelförmåner för kommunanställda 
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Lånecykelsystem har etablerats på flera platser runt om i Sverige. 

Dessa fungerar som ett komplement till de övriga 

kommunikationsmedlen. Alla äger inte en egen cykel och det kan 

vara svårt att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Ett lånecykelsystem 

kan samtidigt vara ett bra sätt att marknadsföra cykeln i stort. 

Att hålla en hög nivå av service är angeläget, allt för att göra 

cykelresan så enkel och attraktiv som möjligt att genomföra. En god 

service stimulerar fler till att cykla. Detta fokusområde handlar om 

åtgärder som förbättrar servicen för cyklister och behoven av 

cykelpendling till arbete. Cykelförmåner och lånecyklar är exempel 

som kan öka servicen.  

De följande diagrammen visar en del av resultatet från 

cykelundersökning för kommunanställda. Det kommer finnas mer 

information och beskrivning om resultatet i Kartberättelse verktyg. 

Vintercykling (Drift och vinterunderhåll) 
Nationellt utgör singelolyckorna 70 procent av alla cykelolyckor och 

drygt 40 procent av dessa kan direkt härledas till brister i drift och 

underhåll (2).  

Halkbekämpningen har störst betydelse för cyklisternas säkerhet, 

men för framkomligheten har snöröjningen störst inverkan. En 

studie från Stockholm stad visar att restiden för cyklister kan öka 

med så mycket som 40–60 procent på grund av brister i 

vinterväghållningen (3).  

                                                 

2 Niska, Anna (2011), Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift 

och underhåll. 
3 Stockholm stad 2010, Cykelframkomlighet vintertid. 
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Andra aspekter av drift och underhåll som framför allt påverkar 

framkomligheten och som också kan kopplas till säkerheten för 

cyklister är rullgrus, glaskross och ojämn beläggning. Funktionen av 

cykelvägnätet är följaktligen beroende av hög standard på drift och 

underhåll. Förutom trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas 

även komforten av nivån på drift och underhåll. Driftsnivån har även 

betydelse för statusen för cykeln som transportmedel och för att få 

fler att välja cykeln för sin resa. 

Trafikverket, samfälligheter och andra privata väghållare har också 

ett ansvar för att cykelfärden ska fungera längs hela sträckan. Ett 

bättre samarbete mellan olika väghållare samt en bättre prioritering, 

exempelvis vid snöröjning, kan göra stor skillnad. 
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Mobility Management 
Enligt Trafikverket är Mobility Management (MM) ett koncept för 

att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 

att förändra resenärers attityder och beteenden.  

MM kan bidra och utgöra en viktig del för att ändra resebeteenden, 

tillsammans med andra åtgärder inom fysisk planering. Detta kan 

inkludera ett val av svenska ”supercykelstäder” som får ökat stöd 

från staten för att öka cykling. Upplands-Bro kommun arbetar 

dagligen med MM. En del i detta arbete är att informera 

kommuninvånarna om vilka möjligheter som finns att resa på ett 

hållbart sätt. Det finns en webbsida med gång- och cykelvägar på 

kommunens hemsida www.upplandsbro.se vilken kommer utvecklas 

och fungera som en guide eller verktyg i kommunens arbete med 

cykling. Det finns en webbaserad karta för Upplands Bro kommun 

som uppdateras i stort sett årligen.  

För att göra arbetet med MM effektivt gäller det att fokusera på 

grupper där projekten gör mest nytta. Dessa kan exempelvis vara: 

 Barn och ungdomar  

 Vårdnadshavare som skjutsar 

 Sommarcyklister – Vinterbilister 

 Nyinflyttade i nybyggda bostadsområden 

 Boende i områden med ny gång- och cykelinfrastruktur 

 Personer och arbetsplatser vars framkomlighet till och från 

jobbet påverkas av större infrastrukturprojekt eller 

byggprojekt 

 Arbetsgivare som vill bli en attraktivare arbetsplats och 

samtidigt få friskare personal 
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Uppföljning, utvärdering och förbättring 
För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med 

cykel krävs det uppföljning och utvärdering. 

En metod för detta är att sammanställa ett cykelbokslut. I bokslutet 

samlas kunskaper om utvecklingen och det ger förutsättningar till 

värdefulla reflektioner i det fortsatta arbetet. Ett enklare bokslut som 

ger riktning och ambitionsnivån för kommunens arbete med gång- 

och cykeltrafiken samt trafiksäkerhet kan fungera som ett bra 

informationsunderlag till kommuninvånare, tjänstemän och politiker.  

Det som bör finnas med i ett cykelbokslut är: 

 Kommuninvånarnas resvane undersökningar 

 Utveckling i gång- och cykeltrafik  

 Beläggning på samtliga cykelparkeringar 

 Olycksstatistik (enligt Nollvisionsmål) 

 Genomförda åtgärder  

Kommunen kan med fördel även delta i Cykelkansliet (Region 

Stockholm) för att få en relevant jämförelse med övriga kommuner i 

landet. 

  

Uppföljning 

Utvädering 

Förbättring 
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Kartberättelse för cykelstrategin 
Kartberättelse är ett digitalt verktyg och fungerar som en guide i 

kommunens arbete med cykelstrategin. För att kartlägga befintliga 

gång-och cykelbanor, övergångställen och cykelparkeringar samt 

hitta brister som finns idag i kommun, kommer ett nytt 

karttjänstverktyg att skapas. I verktyget kan man kombinera 

interaktiva kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media 

som förstärker budskapet. 

Följande information kommer att illustrera i kartberättelsen. 

1. Befintliga gång-och cykelnät och övergångställen  

 Beskriva fakta om befintliga gång- och cykelnät 

 Olycksstatistik från STRADA  

 Vägvisning för gång- och cykelnät 

 Kartlägga all informationer i olika lager med olika symboler 

och färger 

2. Cykelparkeringar 

 Information om kommunala och icke kommunala 

cykelparkeringar 

 Kartlägga all information i olika lagar med olika symboler och 

färger 

3. Drift och vinterunderhåll  

 Information om drift- och vinterunderhåll, park och skötsel vid 

gång- och cykelbanor samt övergångställen 

 Kartlägga all information samt prioritering i olika lagar med 

olika symboler och färger 

4. Åtgärdsplan – Olika investeringsprojekten  

 Information om alla projekt i Trafik- och 

tillgänglighetsprogram  

 Information om pågående investeringsprojekt 

 Kartlägga all information i olika lager  

5. Gång-och cykelplan  

Information om gång- och cykelplan samt åtgärdsplan 

6. Säkra skolvägar 

Information och resultat av enkätundersökning - säkra skolvägar 

som kommunen genomförde under trafikmånad i oktober-2017. 
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7. Åtgärdersplan för framtiden  

 Cykelförmåner till kommunanställda 

Information och resultat av cykelundersökning som 

kommunen genomförde under trafikmånaden i oktober-2018.  

 Lånecykelsystem 

Kartlägga möjligheter och potential för ett lokalt 

lånecykelssystem. Ett lånecykelsystem kommer att ge de som 

är i behov av en cykel möjlighet att låna en. Lånecyklar ska 

hämtas och lämnas i en lånecykelstation, och ett antal cyklar 

behöver vara utplacerade för att få ett effektivt nyttjande. 

 

8. Förslag och Synpunkter 

Skapa möjlighet för alla att markera ut brister på gång- och 

cykelvägar och cykelparkeringar samt lägga in beskrivande 

kommentarer på platser som upplevs otrygga eller som osäkra 

trafiksituationer.  
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Förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat föreslå en 
organisationsförändring som innebär att kommunens dagliga verksamhet 
flyttas från dem till Socialnämnden. 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 
den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 
att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 
verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 
argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 
sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 
med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetsnämndens sammanträde den 
7 november 2019 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 

 Förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10 
september 2019 
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Ärendet 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat föreslå en 
organisationsförändring som innebär att kommunens dagliga verksamhet 
flyttas från dem till Socialnämnden. 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Syftet 
medorganisationsförändringen var att samordna enheterna med näringsliv och 
vuxenutbildningen. Samordningen skulle leda till utveckling utav arbetssätt som 
ett led i att få ut så många klienter inom arbetsmarknadsenheten samt brukare 
inom den dagliga verksamheten i arbete, som möjligt.  

Sedan den 1 januari 2019 är arbetsmarknadsenheten och den dagliga verksamheten 
organiserade under, den för kommunen, nya Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar sedan årsskiftet för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för 
vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt verksamhetskontakter med näringslivet. 
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och i egen 
försörjning.  

Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för att belysa vilka 
incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga verksamheten till 
Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Uppdraget har uppkommit 
då Socialkontoret under en längre tid uppmärksammat brister som synliggjorts 
inom daglig verksamhet sedan den flyttades från Socialnämndens 
verksamhetsområde under 2016.  

I rapporten ser Socialkontoret bland annat följande argument som skäl till att den 
dagliga verksamheten bör ligga under Socialnämnden:  

Sekretessproblematik  

 Helhetssyn, holistiskt synsätt samt person- och patientcentrerad vård - en 
förutsättning för att skapa hälsa hos patienten/brukaren  

 Patientjournaler  

 Verksamhetschef enligt HSL 4:2  

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt HSL 11:4  

 Avvikelsesystem gällande avvikelser inom hälso- och sjukvård  

 Riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård  

 Tjänsteskrivelser och överenskommelser som berör kommunal hälso- och 
sjukvård i tre upplagor med tre beslut  

 Säkerställa kvaliteten i daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen, LSS 
och SOSFS 2011:9  
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Socialkontorets och Kommunledningskontorets förslag till 
organisationsförändring  
Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
Kommunledningskontoret delar den uppfattningen.  

Kontoren föreslår att organisationsförändringen gäller från och med den 1 
januari 2020. 
Kontoren ser bland annat följande konsekvenser med flytten utav daglig 
verksamhet till Socialnämnden.  

 Socialnämndens och Gymnasie- och arbetslivsnämndens reglementen samt 
delegationsordningar ska revideras. Även lokala rutiner ska uppdateras.  

 De handlingar som tillhör Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska från och 
med den 1 januari 2020 överlämnas till Socialnämnden i de fall de har 
anknytning till de verksamheter som Socialnämnden tar över.  

 Socialnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 
förpliktelse på grund av åtagande av Gymnasie- och arbetslivsnämnden om 
åtagandet har anknytning till de verksamheter som Socialnämnden har.  

 Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 
januari 2020 föras över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till 
Socialnämnden och därmed tillämpas i Socialnämnden avseende 
verksamhet som nämnden ansvarar för.  

 Budget gällande den dagliga verksamheten ska föras över ifrån Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden till Socialnämnden från den 1 januari 2020.  

 Uppdatera verksamhetssystem samt avvikelsesystem så att 
organisationsträden blir rätt.  

Arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten har även genomfört en 
risk- och konsekvensanalys tillsammans med sitt skyddsombud på enhetsnivå. 
Enheterna kommer aktivt att arbeta med sina risker samt framtagna åtgärder 
om/när den dagliga verksamheten flyttas över till Socialnämnden.  

Organisationsförändringen ska förhandlas enligt MBL och tas med facket. 
Förändringen kommer att beröra cirka 40-tal anställda samt cirka 90–95 
brukare och deras anhöriga. Information om förändringen ska skickas ut i god 
tid till samtliga berörda 

Barnperspektiv 
Brukare inom daglig verksamhet med barn får genom sin insats en möjlighet 
till personlig utveckling samt ett främjande av delaktighet i samhället. Detta 
gynnar barnen till deras brukare samt deras hemmasituation.   
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Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetsnämndens sammanträde den 

7 november 2019 

2. Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 

3. Förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10 
september 2019 

Beslut sänds till 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Socialnämnden 
 Kommunjurist 



 PROTOKOLLSUTDRAG 23 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

§ 167 Förslag till organisationsförändring för 
daglig verksamhet 

 Dnr KS 19/0625 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat föreslå en 
organisationsförändring som innebär att kommunens dagliga verksamhet 
flyttas från dem till Socialnämnden. 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 
den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 
att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 
verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 
argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 
sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 
med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetsnämndens sammanträde den 
7 november 2019 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 

 Förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10 
september 2019 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 

Beslutet skickas till: 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Socialnämnden 
 Kommunjurist 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (11)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-07 

 

 

§ 44 Förslag till organisationsförändring för 
Daglig verksamhet 

 Dnr GAN 19/0071 

Beslut  
1. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att den dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 
2020. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 
den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 
att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 
verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 
argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 
sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 
med den 1 januari 2020.  

 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 

 Bilaga - Rapport förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet den 10 september 2019 

Förslag till beslut 
1. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att den dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
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2. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 
2020. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Förslag till organisationsförändring för Daglig 
verksamhet 

Förslag till beslut 
1. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att den dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 
2020. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 
den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 
att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 
verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 
argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 
sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 
med den 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 

 Bilaga - Rapport förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet den 10 september 2019 

Ärendet 
Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Syftet med 
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organisationsförändringen var att samordna enheterna med näringsliv och 
vuxenutbildningen. Samordningen skulle leda till utveckling utav arbetssätt 
som ett led i att få ut så många klienter inom arbetsmarknadsenheten samt 
brukare inom den dagliga verksamheten i arbete, som möjligt. 

Sedan den 1 januari 2019 är arbetsmarknadsenheten och den dagliga 
verksamheten organiserade under, den för kommunen, nya Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar sedan 
årsskiftet för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för 
invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt 
verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att 
människor kommer i arbete och i egen försörjning.  

Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för att belysa vilka 
incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga verksamheten till 
Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Uppdraget har 
uppkommit då Socialkontoret under en längre tid uppmärksammat brister som 
synliggjorts inom daglig verksamhet sedan den flyttades från Socialnämndens 
verksamhetsområde under 2016. 

I rapporten ser Socialkontoret bland annat följande argument som skäl till att 
den dagliga verksamheten bör ligga under Socialnämnden: 

 Sekretessproblematik 

 Helhetssyn, holistiskt synsätt samt person- och patientcentrerad vård - 
en förutsättning för att skapa hälsa hos patienten/brukaren 

 Patientjournaler 

 Verksamhetschef enligt HSL 4:2 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt HSL 11:4 

 Avvikelsesystem gällande avvikelser inom hälso- och sjukvård 

 Riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård 

 Tjänsteskrivelser och överenskommelser som berör kommunal hälso- 
och sjukvård i tre upplagor med tre beslut 

 Säkerställa kvaliteten i daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen, LSS 
och SOSFS 2011:9 

Socialkontorets och Kommunledningskontorets förslag till 
organisationsförändring 
Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
Kommunledningskontoret delar den uppfattningen.  

Kontoren föreslår att organisationsförändringen gäller från och med den 1 
januari 2020.  
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Kontoren ser bland annat följande konsekvenser med flytten utav daglig 
verksamhet till Socialnämnden. 

 Socialnämndens och Gymnasie- och arbetslivsnämndens reglementen 
samt delegationsordningar ska revideras. Även lokala rutiner ska 
uppdateras.  

 De handlingar som tillhör Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska från 
och med den 1 januari 2020 överlämnas till Socialnämnden i de fall de 
har anknytning till de verksamheter som Socialnämnden tar över. 

 Socialnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 
förpliktelse på grund av åtagande av Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
om åtagandet har anknytning till de verksamheter som Socialnämnden 
har.  

 Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 
januari 2020 föras över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till 
Socialnämnden och därmed tillämpas i Socialnämnden avseende 
verksamhet som nämnden ansvarar för. 

 Budget gällande den dagliga verksamheten ska föras över ifrån 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden från den 1 
januari 2020.  

 Uppdatera verksamhetssystem samt avvikelsesystem så att 
organisationsträden blir rätt. 

Arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten har även genomfört en 
risk- och konsekvensanalys tillsammans med sitt skyddsombud på enhetsnivå. 
Enheterna kommer aktivt att arbeta med sina risker samt framtagna åtgärder 
om/när den dagliga verksamheten flyttas över till Socialnämnden.  

Organisationsförändringen ska förhandlas enligt MBL och tas med facket.  
Förändringen kommer att beröra cirka 40-tal anställda samt cirka 90–95 
brukare och deras anhöriga. Information om förändringen ska skickas ut i god 
tid till samtliga berörda.  

Barnperspektiv 
Brukare inom daglig verksamhet med barn får genom sin insats en möjlighet 
till personlig utveckling samt ett främjande av delaktighet i samhället. Detta 
gynnar barnen till deras brukare samt deras hemmasituation.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Syftet med 
organisationsförändringen var att samordna enheterna med näringsliv och 
vuxenutbildningen. Samordningen skulle leda till utveckling utav arbetssätt 
som ett led att få ut så många klienter inom arbetsmarknadsenheten samt 
brukare inom den dagliga verksamheten i arbete, som möjligt.  

Sedan den 1 januari 2019 är arbetsmarknadsenheten och den dagliga 
verksamheten organiserad under, den för kommunen nya, Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar sedan 
årsskiftet för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för 
invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt 
verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att 
människor kommer i arbete och i egen försörjning.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa den problematik som har uppkommit 
sedan den dagliga verksamheten flyttades ifrån Socialnämndens 
verksamhetsområde 2016. Rapporten ska förklara hur organisationen kring den 
dagliga verksamheten ser ut idag samt vilka argument och incitament det finns 
för att flytta verksamheten tillbaka till Socialnämnden ifrån Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden.  
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2 Vad är daglig verksamhet? 
Daglig verksamhet regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar arbete eller till dem som inte utbildar sig. Personer som har 
rätt till daglig verksamhet är de med intellektuell funktionsnedsättning, autism 
eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom. Rätten till insatsen upphör vid 67 års ålder. 

Daglig verksamhet innehåller aktiviteter med habiliterande inriktning och 
produktionsinriktade uppgifter. Syftet med insatsen är att bidra till personlig 
utveckling och främjande av delaktighet i samhället. Kommunen bedömer 
varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet. 
Enligt LSS ska den dagliga verksamheten, precis som alla andra insatser enligt 
lagen, anpassas till mottagarens individuella behov. Insatsen ska även garantera 
att deltagaren får goda levnadsvillkor.  

När kommunen har beviljat en person daglig verksamhet genomför 
biståndsenheten en kartläggning av personens intresseområden och av dennes 
resurser, svårigheter samt vilket stöd som hen behöver. En person som beviljats 
insatsen daglig verksamhet ska även ges en möjlighet till en praktikplats på den 
öppna arbetsmarknaden.  

Den dagliga verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande 
inriktning samt aktiviteter med mer produktionsinriktade uppgifter. Den 
dagliga verksamheten är dock aldrig en anställningsform och syftet är inte att 
producera varor eller tjänster.  

Personer som deltar i den dagliga verksamheten i Upplands-Bro kommun får 
en habiliteringsersättning. Ersättningen är undantagen från skatteplikt och 
räknas inte som inkomst.   
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3 Organisation idag
I dagsläget är den dagliga verksamheten i Upplands - Bro kommun organiserade
under Gymnasie - och arbetslivsnämnden. Nämnden ansvarar för områdena
gymnasium, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och daglig verksamhet.
Nämndens ansvarsområden bereds och hanteras både av
k ommunledningskontoret och u tbildningskontoret.

Daglig verksamhet tillhör samma enhet som arbetsmarknadsenheten, AME.
Enhete rna har samma enhetschef och består utav fem samordnarområden, se
figur 1 .

Figur 1

Samordnarområde 1 och 2 tillhör arbetsmarknadsenheten. Verksamheterna
riktar sig till klienter som beviljas arbetsmarknadsinsatser enligt
socialtjänstlagen , SoL, av socialkontore ts vuxenenhet.

Samordnarområde 3 består utav både verksamheter som beviljas enligt SoL
samt verksamheter som riktar sig till personer som beviljas daglig verksamhet
enligt LSS utav biståndsenheten inom socialkontoret. Dessa kommer framöver
att benämnas brukare.
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De klienter som har insatser beviljade enligt SoL kan till exempel vara 
språksvaga inom det svenska språket och komma via SFI.  

Samordnarområde 4 och 5 är verksamheter som riktar sig till brukare med 
insatsen daglig verksamhet. Totalt har samordnarområde 4 samt 5 idag ett 40-
tal anställda och cirka 90–95 brukare inom sina verksamheter.  
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4 Argument för att den dagliga verksamheten 
ska flyttas till Socialnämnden från 
Gymnasie- och arbetslivnämnden 

Socialkontoret och kommunledningskontoret ser följande argument som skäl 
till att den dagliga verksamheten ska vara under Socialnämnden. 
Socialnämnden är även den nämnd som ansvarar för boenden enligt LSS 9:9. 

4.1 Organisation 
Den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) är organiserad och utövas 
inom och av Socialkontoret inom vård- och omsorgsboenden för äldre, 
dagverksamhet för dementa, LSS-boenden samt dagliga verksamheter. 
Socialkontoret sorterar under Äldre- och omsorgsnämnden samt 
Socialnämnden. Den hälso- och sjukvård som HSE idag bedriver vid dagliga 
verksamheter, bedrivs i form av tjänsteköp som arbetsmarknadsenheten (GAN) 
gör av Socialkontorets HSE. Socialkontoret med HSE är underordnat både 
Äldre- och omsorgsnämnden samt Socialnämnden. 

Varje nämnd är huvudman och ytterst ansvarig vårdgivare och ansvarar för den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom dess ansvarsområde. 

I hälso- och sjukvårdslagen 11:1 anges:  

”Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas 
av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Bestämmelser om gemensam nämnd 
finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och 
omsorgsområdet” 

Detta innebär att den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten i 
Upplands-Bro kommun idag har tre huvudmän som var och en för sig ska 
ansvara för och leda sin hälso- och sjukvård: Äldre- och omsorgsnämnden, 
Socialnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden (där sistnämnda köper 
tjänsten hälso- och sjukvård av socialkontoret, huvudansvaret för hälso- och 
sjukvården kvarstår dock hos Gymnasie- och arbetslivsnämnden.) Detta 
medför både en organisatorisk otydlighet samt ett sekretessproblem framförallt 
när det gäller Socialnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden där 
många patienter är en del av bägge nämndernas hälso- och sjukvårdsansvar. 

4.2 Sekretessproblematik 
I enlighet med offentlighet- och sekretesslag (2009:400) (OSL) gäller sekretess 
mellan myndigheter inom socialtjänsten/olika sjukvårdshuvudmän/vårdgivare. 
Kommunerna har givetvis frihet att organisera sina nämnder som de själva 
önskar efter lokala behov och förutsättningar. Varje nämnd i en sådan 
organisation är att anse som en egen myndighet/huvudman i OSL:s mening och 
då gäller sekretess som huvudregel i förhållande till andra 
myndigheter/huvudmän/vårdgivare och andra enskilda än brukaren. 
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Detta medför att sekretess ska utövas av den kommunala hälso- och 
sjukvårdspersonalen inom LSS gentemot sig själva då de ansvarar för vården 
av samma patienter som dels bor på ett LSS-boende men vistas en del av 
dygnet på sin dagliga verksamhet. Detta medför brister i helhetssynen på 
patienten. 

En sekretess som teoretiskt hindrar den kommunala hälso- och 
sjukvårdspersonalen inom LSS i HSE, att inom daglig verksamhet använda sig 
av den patientinformation de erhåller om patienten, i sin roll som vårdgivare 
inom LSS-boendet. Detta medför även ett merarbete när det gäller till exempel 
patientjournalföring. 

4.3 Helhetssyn, holistiskt synsätt samt person- och 
patientcentrerad vård - en förutsättning för att skapa 
hälsa hos patienten/brukaren 

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (5 kap. 1 § HSL). Därför är det angeläget att personal i hälso- 
och sjukvården har en helhetssyn på patientens situation. Det är ofta inte 
tillräckligt att ställa diagnos och behandla ett visst symtom. För att nå ett 
varaktigt resultat och för att förebygga att sjukdom eller skada inträffar på nytt 
behöver vårdpersonalen få en uppfattning om varför patienten har ett visst 
problem och omgivningsfaktorer som kan påverka patientens problem. 
Omgivningsfaktorer kan vad gäller patienter inom dagliga verksamheter ha 
anknytning till patientens hemmiljö i LSS-boendet eller vice versa. Med 
nuvarande organisation och placering av daglig verksamhet och LSS-boende 
under olika nämnder, råder idag dock egentligen sekretess mellan hälso- och 
sjukvård som utförs inom Socialnämndens ansvarsområde i förhållande till 
Gymnasie- och arbetslivsnämndens ansvarsområde. Detta försvårar för hälso- 
och sjukvårdsverksamheten att utöva både helhetssyn och ett holistiskt synsätt. 

När det gäller patienter inom LSS-boenden och daglig verksamhet (som ofta är 
samma personer) så har många av dem idag diagnoser med anknytning till både 
traditionell psykiatri och neuropsykiatri. Där har ett holistiskt synsätt med 
insikt i både den psykiska och själsliga kraften i kombination med ett större 
hänsynstagande till signaler i form av symtom från den fysiska kroppen stor 
betydelse för att skapa hälsa för patienten. 

Både patient- och personcentrerad vård beskrivs med orden: empati, respekt, 
engagemang, relation, kommunikation, delat beslutsfattande, holistiskt fokus, 
individualistiskt fokus och koordinerad vård. Målet med vården skiljer sig åt. I 
den patientcentrerade vården är målet att patienten ska få ett fungerande liv. I 
den personcentrerade vården är det ett meningsfullt liv. 

Begrepp som patientcentrerad vård och helhetssyn i vården används av olika 
yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård. 

”Det som främst skiljer begreppet helhetssyn i vården från patientcentrerad 
vård är den andliga dimensionens centrala roll. Resultatet visar även att ett 
patientcentrerat arbetssätt förbättrar ekonomiska resultat. Det är främst 
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sjuksköterskor som använder sig av helhetssyn i vården. Patientcentrerad vård 
verkar användas främst av läkare men begreppet förekommer även bland 
sjuksköterskor. Det gemensamma för begreppen då det gäller karaktäristika, 
förutsättningar och konsekvenser, är det som definieras i kraven på god vård 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Sjukvårdspersonalens arbetssätt och syn på patienten utifrån patientcentrerad 
vård och helhetssyn i vården värnar om patientens bästa. Det som skiljer 
begreppen kan bero på vilken yrkesgrupp som undersökts i respektive studie. 
Studier av begreppet patientcentrerad vård uppfattas vara mer genomförda på 
läkargruppen samtidigt som helhetssyn i vården tycks vara mer förekommande 
då det gäller sjuksköterskegruppen” (Berglund, M. (2011). Patientcentrerad 
vård och helhetssyn i vården - skiljer sig begreppen? En litteraturstudie, 
Uppsala Universitet). 

Uppdelningen av den enskilda individen och dess behov av kommunal hälso- 
och sjukvård på två olika nämnder begränsar möjligheten att bedriva en vård 
som inkluderar helhetssyn, ett holistiskt synsätt och som är person- och 
patientcentrerad. Vilket i förlängningen kan medföra att en i grunden 
patientsäker vård riskerar att bli patientosäker. 

4.4 Patientjournaler 
Då samma patient bor på ett LSS-boende men också har beslut om daglig 
verksamhet, och dessa verksamheter ligger inom två olika nämnder samt två 
olika sjukvårdshuvudmän, så borde två olika patientjournaler för samma 
patient föras. En av dem tillhör huvudmannen Socialnämnden och den andra 
tillhör huvudmannen Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Detta medför att 
samma sjuksköterska ska föra separat journal för den enskilda patienten 
beroende av under vilken sjukvårdshuvudman som sjuksköterskan 
dokumenterar för. Det vill säga om det är patienten inom daglig verksamhet 
med Gymnasie- och arbetslivsnämnden som huvudman. Samma patient kan ha 
Socialnämnden som huvudman på sitt LSS-boende. Sådan journalföring 
medför brister i helhetssynen avseende den enskilda patienten. 

4.5 Verksamhetschef enligt HSL 4:2 
Hälso- och sjukvårdslagen anger att där det bedrivs hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten. I dag 
innebär det att inom socialkontoret med Äldre- och omsorgsnämnden och 
Socialnämnden så är det avdelningschef utföraravdelningen som utövar 
verksamhetschefsansvaret inom socialkontoret enligt hälso- och 
sjukvårdslagen.  

För dagliga verksamheter inom arbetsmarknadsenheten med Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden utövar enhetschef arbetsmarknadsenheten ansvaret som 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.  
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4.6 Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt HSL 11:4 
Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det enligt hälso- 
och sjukvårdslagen finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
(HSL 11:4). 

I enlighet med Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2017 ”Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering”, ska citat 
”MAS ges en organisatorisk ställning och ett mandat som gör det möjligt för 
denna att fullgöra sina uppgifter och sitt ansvar. MAS kan fungera som en länk 
mellan hälso- och sjukvårdsverksamheterna och den kommunala ledningen av 
hälso- och sjukvården.”. 

MAS är anställd inom socialkontoret där respektive Äldre- och 
omsorgsnämnden samt Socialnämnden utgör den kommunala ledningen. Inom 
arbetsmarknadsenheten med Gymnasie- och arbetslivsnämnden som kommunal 
ledning finns ingen MAS. 

4.7 Avvikelsesystem gällande avvikelser inom hälso- och 
sjukvård 

Dagliga verksamheter inom arbetsmarknadsenheten under Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden, saknar ett eget avvikelsesystem för avvikelser gällande 
kommunal hälso- och sjukvård vid dagliga verksamheter. Dessa finns idag i 
socialkontorets avvikelsesystem vilket är en sekretessfråga över 
huvudmannagränserna. 

4.8 Riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård 
Riktlinjer och rutiner finns idag för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
bedrivs inom socialkontoret med Äldre- och omsorgsnämnden och 
Socialnämnden men inga separata riktlinjer eller rutiner finns inom Gymnasie- 
och arbetslivsnämndens ansvarsområde. Den hälso- och sjukvård som idag 
köps in till dagliga verksamheter av AME från socialkontoret, utövar hälso- 
och sjukvård utifrån de riktlinjer och rutiner som finns inom socialkontoret för 
Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämndens del. 

4.9 Tjänsteskrivelser och överenskommelser som berör 
kommunal hälso- och sjukvård i tre upplagor med tre 
beslut 

Överenskommelser i form av rekommendationer och ärenden som har beröring 
med kommunal hälso- och sjukvård tillställs ofta Kommunstyrelsen, där till 
exempel Storsthlm vill ha ett svar om kommunen antagit överenskommelsen 
eller ej. Med dagens organisation med tre nämnder som har verksamheter 
uppdelade mellan sig där ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar föreligger, 
behöver ärendena först upprättas och behandlas i tre nämndorganisationer 
innan respektive nämnd kan lämna sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Detta innebär en ovisshet om alla tre nämnder kommer att anta 
överenskommelser och tjänsteskrivelser gällande kommunal hälso- och 
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sjukvård, som för en viss nämnd till exempel med ansvar för äldrevård, har 
större betydelse än en annan nämnd till exempel Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden med sina dagliga verksamheter. 

Den administrativa hanteringen av sådana ärenden har med den nya 
nämndorganisationen med tre nämnder och där socialkontoret är underordnat 
två av dessa nämnder men inte den tredje, medfört en betydligt utökad 
administrativ hantering. 

4.10 Säkerställa kvaliteten i daglig verksamhet enligt 
Socialtjänstlagen, LSS och SOSFS 2011:9 

Socialkontoret har under en period uppmärksammat att Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden inte säkerställer sitt ansvar för att säkra och följa upp sina 
verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen, LSS och SOSFS 2011:9. 
Gymnasie- och arbetslivsnämndens saknar arbetssätt, riktlinjer samt rutiner för 
hur de ska säkra och följa upp kvaliteten i de verksamheter som lyder under 
lagstiftningarna.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har vid upprepade tillfällen rådfrågat 
socialkontoret om hjälp. Socialkontoret som arbetar med dessa lagar dagligen, 
har hjälpt till, trots att det inte längre är kontorets ansvarsområden. 

Kvalitetsområden där socialkontoret har uppmärksammat brister inom den 
dagliga verksamheten är till exempel: 

 Kvalitetsuppföljningar utav verksamheterna  

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? (Egenkontroller, 
riskanalyser, avvikelsehantering med mera) 

 Granskning av social dokumentation 

 Övergripande riktlinjer avseende till exempel Lex Sarah och 
klagomålshantering 

 Utredning enligt Lex Sarah 

 Utredning av vårdskada (Lex Maria) 
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5 Förslag till ny organisation för daglig
verksamhet

5.1 Daglig verksamhet till Socialnämnden
Socialkontoret och kommunledningskontoret föreslår tillsammans , utifrån
angivna argument i f öregående avsnitt, att den dagliga verksamheten ska flyttas
över ifrån Gymnasie - och arbetslivsnämnden till Socialnämnden . Kontore n
föreslår att organisationsförändringen gäller f rån och med den 1 januari 2020.

Socialnämnden ansvarar i dagsläget för omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som
regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt
bistå nd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd samt
kommunens flyktingmottagande. Inom grupp - och serviceboenden enligt LSS
ansvarar nämnden för hälso - och sjukvårdsinsatser till och med
sjuksköterskenivå . Den dagliga verksamheten ska enlig t förslag vara en enhet
under utföraravdelningen, se figur 2.

Figur 2

Socialnämnd

Myndighetsenheterna

Vuxenenhet

Barn - och
ungdomsenhet

Biståndsenhet -
LSS/SoL under 65 år

Utföraravdelningen

Stöd - och
behandlingsenhet

Gruppbostäder etc

Daglig verksamhet

Hälso - och
sjukvårdsenhet

Kvalitet - och
verksamhetsstöd
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De samordnarområden som enligt förslag ska flyttas över till Socialnämnden 
handlar om samordnarområde 4 och 5 som riktar sig till brukare med insatser 
inom daglig verksamhet. Vissa verksamheter inom samordnarområde 3 bör 
även flyttas över till Socialnämnden. Enhetschefen över 
arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten bör få i uppdrag att 
bestämma vilka verksamheter inom detta samordnarområde som ska flyttas 
över till Socialnämnden.  

5.2 Risk och konsekvensanalys 
Socialkontoret och kommunledningskontoret ser bland annat följande 
konsekvenser med flytten utav daglig verksamhet till Socialnämnden.  

Socialnämndens och Gymnasie- och arbetslivsnämndens reglementen samt 
delegationsordningar ska revideras. Även lokala rutiner ska uppdateras.  

De handlingar som tillhör Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska från och med 
den 1 januari 2020 överlämnas till Socialnämnden i de fall de har anknytning 
till de verksamheter som Socialnämnden tar över. 

Socialnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse 
på grund av åtagande av Gymnasie- och arbetslivsnämnden om åtagandet har 
anknytning till de verksamheter som Socialnämnden har. Taxor och avgifter 
samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2020 föras över från 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden och därmed tillämpas i 
Socialnämnden avseende verksamhet som nämnden ansvarar för. 

Budget gällande den dagliga verksamheten ska föras över ifrån Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden från och med den 1 januari 2020.  

Gällande verksamhetssystem samt avvikelsesystem ska uppdateras så att 
organisationsträden blir rätt.  

Arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten har även genomfört en 
risk- och konsekvensanalys tillsammans med sitt skyddsombud på enhetsnivå. 
Enheterna kommer aktivt att arbeta med sina risker samt framtagna åtgärder 
om/när den dagliga verksamheten flyttas över till Socialnämnden.  

Organisationsförändringen ska förhandlas enligt MBL med facket.  
Förändringen kommer att beröra cirka 40-tal anställda samt cirka 90–95 
brukare och deras anhöriga. Information om förändringen ska skickas ut i god 
tid till samtliga berörda.  
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Partistöd 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller
beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-
Bro kommun.

Sammanfattning 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32. 

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 
2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 
Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i 
kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 
den 30 juni 2019. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna lämnade in deras 
redovisnings och granskningsrapporter innan den 30 juni. Miljöpartiet lämnade 
in redovisning den 8 augusti och Vänsterpartiet lämnade in redovisning och 
granskningsrapport den 16 september. Miljöpartiets granskningsrapport 
mejlades in den 19 november. Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade 
materialet och besluta om partiernas redovisningar och granskningsintyg 
godkänns.  

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 
förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019
 Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF

den 19 oktober 2016)



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-10-29 KS 19/0351 

 
 

 Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet
 Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet
 Redovisning av partistöd 2018, Moderata Samlingspartiet i Bro
 Redovisning av partistöd 2018, Upplands-Bro Centerpartikrets
 Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna i Upplands-Bro
 Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna Upplands-Bro
 Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna
 Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna

Ärendet 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige beslutade även om regler för 
kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun den 19 oktober 2016. 

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32. 

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 
kap. Redovisningen ska beskriva hur partistödet använts för att stärka 
partiernas ställning i den kommunala demokratin. 31 § KL. Enligt samma 
paragraf framgår det att till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg och 
fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport. 

Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 2016 utbetalas 
inget stöd för nästkommande år om redovisning och granskningsrapport inte 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. Det sista datumet, vilket 
är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i kommunallagen, för inlämnande 
av redovisning och granskningsrapport var den 30 juni 2019. 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Moderaterna lämnade in deras redovisnings och 
granskningsrapporter innan den 30 juni. Miljöpartiet lämnade in redovisning 
den 8 augusti och Vänsterpartiet lämnade in redovisning och 
granskningsrapport den 16 september. Miljöpartiets granskningsrapport 
mejlades in den 19 november. 

Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade materialet och besluta om 
partiernas redovisningar och granskningsintyg godkänns. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning i 
enlighet med reglerna vid sitt sista ordinarie sammanträde året innan det år 
stödet ska omfatta. Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter 
förändringen av det förhöjda prisbasbeloppet. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-10-29 KS 19/0351 

 
 

 

Barnperspektiv 
Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete. 
En fungerande lokal demokrati har positiva effekter för hela samhället och 
bidrar till en friare uppväxt för barn och unga. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Strategi- och förnyelsechef 

Bilagor 
1. Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

den 19 oktober 2016) 
2. Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet 
3. Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet 
4. Redovisning av partistöd 2018, Moderata Samlingspartiet i Bro 
5. Redovisning av partistöd 2018, Upplands-Bro Centerpartikrets 
6. Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 
7. Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna Upplands-Bro 
8. Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 
9. Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna 

Beslut sänds till 
 Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 

Upplands-Bro 



PROTOKOLLSUTDRAG 32 (40) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

§ 174 Partistöd 2020
Dnr KS 19/0351 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller
beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-
Bro kommun.

3. Även de partier som inte kommit in med redovisningar och
granskningsintyg innan den 30 juni 2019 erhåller partistöd.

4. Inför kommande år är det beslutade datumet 30 juni som gäller för
samtliga partier. En påminnelse ska utgå i april till samtliga partier.

5. Utbetalningar av partistöd ska ske senast 31 januari.

Särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32. 

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 
2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 
Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i 
kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 
den 30 juni 2019. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna lämnade in deras 
redovisnings och granskningsrapporter innan den 30 juni. Miljöpartiet lämnade 
in redovisning den 8 augusti och Vänsterpartiet lämnade in redovisning och 
granskningsrapport den 16 september. Miljöpartiets granskningsrapport 
mejlades in den 19 november. Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade 
materialet och besluta om partiernas redovisningar och granskningsintyg 
godkänns.  



PROTOKOLLSUTDRAG 33 (40) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 
förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019
 Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF

den 19 oktober 2016)
 Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet
 Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet
 Redovisning av partistöd 2018, Moderata Samlingspartiet i Bro
 Redovisning av partistöd 2018, Upplands-Bro Centerpartikrets
 Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna i Upplands-Bro
 Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna Upplands-Bro
 Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna
 Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller
beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-
Bro kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår 

”Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller
beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-
Bro kommun.

3. Även de partier som inte kommit in med redovisningar och
granskningsintyg innan den 30 juni 2019 erhåller partistöd.

4. Inför kommande år är det beslutade datumet 30 juni som gäller för
samtliga partier. En påminnelse ska utgå i april till samtliga partier.

5. Utbetalningar av partistöd ska ske senast 31 januari.”

Yrkande 
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 



PROTOKOLLSUTDRAG 34 (40) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar om 
Kommunstyrelsen kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

”Under senaste åren har det av olika anledningar inkommit redovisningar efter 
beslutat datum 30 juni. Kommunfullmäktige har tidigare haft en generös 
inställning under förutsättning att redovisningen varit korrekt. Denna 
inställning bör gälla för Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2019.” 

Resterande ledamöter instämmer i Camilla Jansons (S) protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i
Upplands-Bro



Upplands-Bro kommuns 

författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 16/0198 
Beslutad  

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 
Senast uppdaterad  

2016-10-19 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

UBKFS 20XX:28 

Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro 

kommun 
Fastställt av Kommunfullmäktige 2016-10-19 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd.  

I Upplands-Bro kommun ska därutöver följande gälla: 

§1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är representerade i

enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

§2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av

• ett grundstöd, som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp per de första två mandaten per

parti och år, samt

• ett mandatstöd, som uppgår till 54 % av ett förhöjt prisbasbelopp per mandat över två

per parti och år.

§3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd

enligt 14 kap vallagen (2005:837).



 

 

Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Efter ordinarie val 

utgår partistöd enligt ny fördelning av mandat i kommunfullmäktige från kommande årskifte 

efter valet. 

 

§4 Redovisning och granskning  
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 

har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till 

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  

 

§5 Årlig utbetalning  
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning och belopp i enlighet med reglerna vid sitt 

sista ordinarie sammanträde året innan det år stödet ska omfatta.  

 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte 

lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd 

för nästkommande år. 









Från: Sara Lauri 
Skickat: den 16 september 2019 21:44 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Partistöd Vänsterpartiet 
Bifogade filer: Partistöd 2018 underskriven.pdf; Verksamhetsberättelse 2018.docx; 

Årsbokslut 2018.docx 

Ämne: Partistöd Vänsterpartiet 

Hej! 
Här kommer då ÄNTLIGEN redovisningen o partistödet 2018 från Vänsterpartiet. Jag ber om ursäkt att 
detta inte kommit in tidigare och kan bara skylla på att det är mitt första år som ordförande och jag 
känner ännu inte till all administration. 
Vad jag förstår fattas fortfarande revisionsberättelsen. Jag skickar den i morgon då den finns i 
partilokalen. 

Med vänlig hälsning, 

Marianne Kjellberg 
Ordförande 
Vänsterpartiet Upplands-Bro 









Från: Sara Lauri 
Skickat: den 8 augusti 2019 13:10 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018 
Bifogade filer: Ekonomisk rapport MP 201812.pdf; Ekonomisk rapport MP 201812.xlsx 
 
Till ärendet för partistöd 2020. 
 
-------- Original message -------- 
From: Sara Ridderstedt <Sara.Ridderstedt@upplands-bro.se>  
Date: 2019-08-08 11:39 (GMT+01:00)  
To: Karl Ölander <Karl.Ohlander@upplands-bro.se>  
Subject: Fwd: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018  
 
Här är våra underlag vi har båda känslan att vi redovisat stäm av med Sara Lauri 
Sara 

Skaffa Outlook för Android 
 

Från: tilman@thulesius.se 
Skickat: torsdag 8 augusti 11:36 
Ämne: RE: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018 
Till: Sara Ridderstedt 

Sara 
  
Här den ekonomiska redovisningen för 2018. Däri framgår kostnaderna. 
Jag hinner inte håller på att plocka med det nu. 
  
Best regards / Vänliga hälsningar       
Tilman D. Thulesius 
ThulesiusTech AB 
  
Phone: +46 700 097501 
Stockholm – Sweden 
SKYPE: Tilman.thulesius 
  
From: Sara Ridderstedt 
Sent: 08 August 2019 10:00 
To: Tilman D. Thulesius 
Subject: Fwd: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018  
  

 

Skaffa Outlook för Android 
 

Från: Sara Lauri 
Skickat: tisdag 6 augusti 09:18 



Ämne: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018  
Till: Sara Ridderstedt 

Hej! 
Vi saknar Miljöpartiets redovisning av partistöd 2018. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari till 31 december och inlämnas senast den 30 juni året efter 
utbetalning. 
Återkoppla gärna skyndsamt.  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sara Lauri  
Kanslichef 
  
Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 695 02 
sara.lauri@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se  
  
  

 



Ekonomisk rapport 2018 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Stöd (int)

Allegat Datum 250257.76 118110 8129 205355.9 2018.84 33066 118110

Företagspaket Handelsbanken 02-Jan 1250

1 UBRO 02-Jan 1000 1000

2 Direktpress 16-Jan 3275 3275

3 Direktpress 16-Jan 5366 5366

4 Valupptakt med Upplands-V 3 delt 29-Jan 1900 1900

5 Hyr av bilsläp för flytt av material 12-Feb 329 329

6 MP Avg för gemensam verksamhet 2018 12-Apr 5766 5766

7 Hyra Förråd 110 Säbyholm Feb, Mar, Apr 29-Mar 1950 1950

8 Ledarskapsutbildning Sara R 2016…. 26-Mar 4025 4025

9 Partibidrag - U-B kommun 03-Apr 118110 118110

10 Årsmöte 2018 mat 04-Apr 57.64 54.64

11 Hyra Förråd 110 Säbyholm Maj 09-Apr 650 650

12 Ombudsavgift - Kongress 2017 22-Feb 10235 10235

13 Gröna Ledare  Sara Nov 2017 22-Feb 375 375

14 Konton I kommplatform 2017 22-Feb 695 695

15 Avg f gem verksamhet 2017 22-Feb 5766 5766

16 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jun 29-Maj 650 650

17 Logi- Sara, Andree, Sebastian 2018 22-Maj 7636 7636

18 Biljetter Bålsta- Vst Tor 25-Maj 130 130

19 Kungsfesten. Mat o dryck till besökare 26-Maj 500.33 500.33

20 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jul 28-Jun 650 650

21 T-shirts + knappar 17-Jun 988 988

22 Folders ( 500st ) 20-Jun 19344 19344

23 Hyra Förråd 110 Säbyholm Aug 31-Juli 650.00 650

24 Enabygdens BuB Annonsering Juli 3172 3172

Konto Kontering

Kommentar



25 Hyra Förråd 110 Säbyholm Sept 31-Aug 650 650

26 Kongress 2018- Sara, Andree, Sebastian 10-Sep 10665 10665

27 Utlägg Kampanj 16/8 16-Aug 113.8 113.8

28 UBRO - Side banner 2 , en v 21-Aug 1125 1125

29 Infoutdelning . Kng stn 21/8 21-Aug 445.16 445.16

30 Infoutdelning . Kng stn 28/8 28-Aug 460.23 460.23

31 Medlemsmöte 28(8 28-Aug 411.2 411.2

32 Annonsering Bålstabl v34 16-Sep 5260 5260

33 Annonsering Mitti v35 12-Sep 1940 1940

34 Hyra Förråd 110 Säbyholm Okt 28-Sep 650 650

35 Valmaterial - Stjärndistribution 17-Sep 3663 3663

36 Infoutdelning - Brunna 5-Sep 05-Sep 144.46 144.46

37 mp.se-e-post 15-Okt 775 775

38 BUB annons aug 25-Sep 2944 2944

39 BUB annons V35 25-Sep 5260 5260

40 Mitti Annons V36 15-Okt 1940 1940

41 BUB annons V37 25-Sep 2884 2884

42 PostNord - Valaffischer 25-Sep 17472.99 17472.99

43 hyra Förråd 2018 Säbyholm Nov 29-Okt 650 650

44 FB-annonser gm Idil H 02-Okt 120.95 120.95

45 BUB annons V33 09-Okt 2884 2884

46 BUB annons V36 09-Okt 5260 5260

47 UBRO - Side banner 3, 2 , 5Veckor 12-Okt 6375 6375

48 Broschyrmaterial Cobra 8295 10-Okt 43525 43525

49 Broschyrmaterial Cobra 8300 10-Okt 55906 55906

50 Påminnelseavg - PostNord 26-Okt 60 60

51 Blommor till Andree 26-Okt 428 428

52 hyra Förråd 2018 Säbyholm Dec 28-Nov 650 650

53 Valvala 9/9 - Sara R 27-Dec 150 150

54 Hyra förråd Säbyholm  jan 2019 27-Dec 650 650

55 Koalitionsavslutn 31Maj 27-Dec 435

56

57



58

59

60

61

62

63

64

65

Kommentarer

01-Jan-19

114893 85 056,68

208184 108 753,27e-kapital

Saldo konto 1 jan 2018

Affärskonto 



Namn Debet Kredit
Partistöd 115316

Lokalhyra Mars-dec 40 000,00

Förseningsavgift hyra2x 1 600,00

Företagspaket 1 250,00

Internet betalningar 19 042,00

Catering årsmote 3 718,00

Sergel 430

okänt 3 025,00

Betalning for utläggÅrsmote-kungskalas-telia 1 856,45

Gröna seniorer 5 000,00

Utbildningar 19 936,00

Telia 278

Kongress hotell 4 500,00

Material till kampanj (stjärndistribu) 1 416,00

Sergel kredit 579

Handelsbanken 389

Försäkring 1 668,00

Stiftelsen COG 125

Handelsbanken 160

Upplandsbro k 360

Handelsbanken 50

Present till kommundirektör 100

Skatteverket 4 821,00

Summa 110 303,45 115316

Överskott 5 012,55



Ekonomisk rapport 2016 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Övrigt Stöd

98417,35 119768 58086 5866 5956,35 16825 6724 114808

Allegat Kommentar

Partiostöd 8 juni 2016 114808 114808

Företagspaket Handelsbanken 1250 1250

1 Bidrag Bro IK 5000 5000

12 Centerpartiet partiträff 2015 199 199

Upplands-Bro soc. 1061 1061

Hyra Feb 4000 4000

Hyra mars 4000 4000

Skatteverket 223 223

Hyra maj 4000 4000

Hyra Juni 4000 4000

2 Scandic Hotel 5700 5700

3 MP CENTRALT (Sebastian Blomberg) 3975 3975

4 MP CENTRALT (Sara Ridderstedt) 3575 3575

5 MP CENTRALT (Andree Wright) 3575 3575

6 ICA Kvantum - Koalitionsträff 4326 -634

Partiträff KD 910

Partiträff Centern 1840

Partiträff soc 2210

20 Hyra Förskott 3x mån. 1* 14705 14705

15 Hyra augusti 4901 4901

16 Hyra sept. 4901 4901

14 Hyra Juli ( halva ) 2801 2801

17 Hyra okt. 4901 4901

7 IF försäkring 1747 1747

17 Rättelse hyra okt 49 49

13 Utlägg nycklar 419 419

KonteringKonto



11 Fest i byn (ICA) 90,35 90,35

8 Ersättning av borttappade nycklar 3085 3085

9 Uppland-Bro K (Marina F-huset 24/5) 240 240

21 Utlägg uppvaktning 100 100

18 Hyra Nov. 4914 4914

10 MP D 5766 5766

19 Hyra dec. 4914 4914

Saldo konto 31Dec 2016

Affärskonto 30492

e-kapital 208184



Ekonomisk rapport 2017 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Stöd

Allegat Datum 78490,84 161735 59970 10264 1016,84 5990 161735

116078 116078

Företagspaket Handelsbanken 02-jan 1250

1 Hyra Januari *1 05-jan 4914 4914

7 Hyra - Thord Rahm 206 + 56 *2 13-jan 262 262

2 Hyra feb. 30-jan 4970 4970

3 Hyra mars 01-mar 4970 4970

6 Partiträff 02-mar 400 400

4 Hyra april 29-mar 4970 4970

5 Hyra Maj 03-maj 4970 4970

8 ICA kvantum  ( årsmöte MP ) 03-maj 307 307

9 SJ tåg ( Sara Ridderstedt ) 11-apr 379 379

10 Utlägg Medlmöte 3/5 Kerstin D-K 19-maj 66,04 66,04

11 Hyra Juni 30-maj 4970 4970

12 Lokalbidrag - från U-B-Kommun 2017 20-jun 45657 45657

13 Infomaterial / A4/A5 Broschyr 150st 26-jun 8313 8313

14 Hyra Juli 30-jun 4970 4970

15 Hyra Aug 28-jul 4970 4970

16 Stjärndistr, Fröer 22-aug 988 988

17 Hyra Sept 30-aug 4970 4970

18 Hotel MP konf (inkasso) Sept 5611 5611

19 Hyra Okt 30-sep 4970 4970

20 Hyra Nov 30-Okt 4970 4970

21 Hyra dec 30-nov 4970 4970

22 Utlägg Cecilia N - Bokvinster 18-Maj 488  488

23 Utlägg Cecilia N - Möten 243,80 243,80

24 Avslutad försäkring 23-Okt 124 124

25 Koalitionsträff (bet till SP) 30-nov 475 475

Konto Kontering

Partiostöd  24 februari 2017

Kommentar



Kommentarer

*1 Borde ha varit 4970 enligt avi - justerat

*2 Förskottshyra + justering av Januarihyra 

30492

208184

Saldo konto 1 jan 2017

Affärskonto 

e-kapital



Ekonomisk rapport 2018 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Stöd (int)

Allegat Datum 250257,76 118110 8129 205355,9 2018,84 33066 118110

Företagspaket Handelsbanken 02-jan 1250

1 UBRO 02-jan 1000 1000

2 Direktpress 16-jan 3275 3275

3 Direktpress 16-jan 5366 5366

4 Valupptakt med Upplands-V 3 delt 29-jan 1900 1900

5 Hyr av bilsläp för flytt av material 12-feb 329 329

6 MP Avg för gemensam verksamhet 2018 12-apr 5766 5766

7 Hyra Förråd 110 Säbyholm Feb, Mar, Apr 29-mar 1950 1950

8 Ledarskapsutbildning Sara R 2016…. 26-mar 4025 4025

9 Partibidrag - U-B kommun 03-apr 118110 118110

10 Årsmöte 2018 mat 04-apr 57,64 54,64

11 Hyra Förråd 110 Säbyholm Maj 09-apr 650 650

12 Ombudsavgift - Kongress 2017 22-feb 10235 10235

13 Gröna Ledare  Sara Nov 2017 22-feb 375 375

14 Konton I kommplatform 2017 22-feb 695 695

15 Avg f gem verksamhet 2017 22-feb 5766 5766

16 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jun 29-Maj 650 650

17 Logi- Sara, Andree, Sebastian 2018 22-Maj 7636 7636

18 Biljetter Bålsta- Vst Tor 25-Maj 130 130

19 Kungsfesten. Mat o dryck till besökare 26-Maj 500,33 500,33

20 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jul 28-jun 650 650

21 T-shirts + knappar 17-jun 988 988

22 Folders ( 500st ) 20-jun 19344 19344

23 Hyra Förråd 110 Säbyholm Aug 31-Juli 650,00 650

24 Enabygdens BuB Annonsering Juli 3172 3172

25 Hyra Förråd 110 Säbyholm Sept 31-aug 650 650

Konto Kontering

Kommentar



26 Kongress 2018- Sara, Andree, Sebastian 10-sep 10665 10665

27 Utlägg Kampanj 16/8 16-aug 113,8 113,8

28 UBRO - Side banner 2 , en v 21-aug 1125 1125

29 Infoutdelning . Kng stn 21/8 21-aug 445,16 445,16

30 Infoutdelning . Kng stn 28/8 28-aug 460,23 460,23

31 Medlemsmöte 28(8 28-aug 411,2 411,2

32 Annonsering Bålstabl v34 16-sep 5260 5260

33 Annonsering Mitti v35 12-sep 1940 1940

34 Hyra Förråd 110 Säbyholm Okt 28-sep 650 650

35 Valmaterial - Stjärndistribution 17-sep 3663 3663

36 Infoutdelning - Brunna 5-Sep 05-sep 144,46 144,46

37 mp.se-e-post 15-Okt 775 775

38 BUB annons aug 25-sep 2944 2944

39 BUB annons V35 25-sep 5260 5260

40 Mitti Annons V36 15-Okt 1940 1940

41 BUB annons V37 25-sep 2884 2884

42 PostNord - Valaffischer 25-sep 17472,99 17472,99

43 hyra Förråd 2018 Säbyholm Nov 29-Okt 650 650

44 FB-annonser gm Idil H 02-Okt 120,95 120,95

45 BUB annons V33 09-Okt 2884 2884

46 BUB annons V36 09-Okt 5260 5260

47 UBRO - Side banner 3, 2 , 5Veckor 12-Okt 6375 6375

48 Broschyrmaterial Cobra 8295 10-Okt 43525 43525

49 Broschyrmaterial Cobra 8300 10-Okt 55906 55906

50 Påminnelseavg - PostNord 26-Okt 60 60

51 Blommor till Andree 26-Okt 428 428

52 hyra Förråd 2018 Säbyholm Dec 28-nov 650 650

53 Valvala 9/9 - Sara R 27-dec 150 150

54 Hyra förråd Säbyholm  jan 2019 27-dec 650 650

55 Koalitionsavslutn 31Maj 27-dec 435

56

57

58

59



60

61

62

63

64

65

Kommentarer

01-jan-19

114893 85 056,68

208184 108 753,27e-kapital

Saldo konto 1 jan 2018

Affärskonto 









































TJÄNSTESKRIVELSE 1 ( 5 )

Kommunledningskontoret

Datum Vår beteckning

Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kommunledningskontoret

Katarina.RosikEkroth@upplands - bro.se

2019 - 11 - 26 KS 19/0545

Kommunstyrelsen

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: k ommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda

Förslag till b eslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till
förtroendevalda upphävs.

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda antas.

Sammanfattning
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna
föreslås ett antal ändringar samt att beslut som fattats kring arvoden vid olika
tillfällen lyfts in i ett nytt, samlat reglemente.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjä nsteskrivelse den 26 november 2019

Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda inklusive bilagor

Ärendet
Bakgrund

I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda efter förslag från
demokratikommittén.

Principerna för demokratikommitténs förslag
Utgångspunkten för de förtroendevaldas årsarvoden är årsarvodet för
kommunstyrelsens ordförande (KSO) som utgörs av 111 % av
årsarvodet för riksdagsledamot.

Ordförande i verksamhetsnämnder och utskott arvoderas med 20
respektive 10 % av årsarvodet för KSO.
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 Vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott arvoderas 
med 40 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive nämnd 
eller utskott. 

 Andre vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott 
arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller 
respektive nämnd eller utskott. 

 
Beslut om arvoden i november 2018 

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare ersättning till 
förtroendevalda i form av arvode till gruppledarna för det politiska styret och 
ett tillskott till partier i opposition. 

 
Nytt reglemente 

För att förtydliga redan gällande bestämmelser föreslås ett nytt reglemente. 
Syftet är att främst att förtydliga gällande bestämmelser men även att införa 
bestämmelser som på ett tydligare sätt redogör för vad som gäller för arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda samt att föra in beslut som fattats kring 
arvoden vid olika tillfällen i ett samlat reglemente.  

 
Föreslagna principer i linje med demokratikommitténs ursprungliga förslag 

 Övriga årsarvoden regleras för att motsvara andelar av årsarvodet för 
KSO. 

 Ordförande i utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, trygghetsutskottet och 
samhällsbyggnadsutskottet (benämns som nämnd/utskott kategori 1) 
arvoderas med 20 % av arvodet för KSO. 

 Ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden, bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden (benämns som nämnd/utskott 
kategori 2) arvoderas med 10 % av arvodet för KSO. 

 Årsarvodet för KSO räknas varje år i januari månad upp med 
utgångspunkt i gällande arvode för riksdagsledamot. 

 Övriga årsarvoden räknas upp genom att beloppen är beräknade utifrån 
andel av arvodet för KSO. 

 Schablonbelopp för vissa ersättningar föreslås, beräknade utifrån vad 
som anges i bilaga 1. Nivåerna justeras i januari varje år och följer de 
nivåer som vid tiden är gällande för de faktorer som beloppen är 
baserade på. 

 Övriga ersättningar, förutom schablonbelopp, motsvarar andelar av 
prisbasbelopp. 
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 Andelar avrundas till två decimaler. 

 Arvoden och ersättningar avrundas till närmaste heltal. 

 

Föreslagna ändringar 

• Under 1.2: Förtydligande av vilka som omfattas av regler som gäller 
förtroendevalda som har hel- och deltidsuppdrag. 

• Under 1.3: Förslag till förklaring över hur olika belopp är framtagna och 
hur de ska räknas upp. 

• Under 2.2: Förtydligande avseende grundarvode och timarvode samt 
arvode vid justering. Förtydligande av regler för deltagande och arvode vid 
konferens, utbildning, studiebesök med mera samt förslag om storlek på 
arvode vid dessa aktiviteter. 

• Under 2.2.1: Förslag till en begränsning om att förtroendevald inte kan 
erhålla mer ersättning i form av fasta kommunala årsarvoden än vad som 
utgår till KSO i årsarvode. Förslag till ett maxbelopp för arvode per dag. 
Förtydligande om att sammanträdesarvode inte utgår för partipolitiska 
aktiviteter samt förslag om att arvode för kommunfullmäktige-
sammanträden inte ska samordnas med övriga arvoden. 

• Under 2.4: Förslag om att beslut om ersättning till gruppledare för den 
politiska ledningen förs in i reglementet. 

• Under 2.5: Förslag om att beslut om ersättning till partier i opposition förs 
in i reglementet. 

• Under 2.6: Förslag om att beslut om ersättning till politiska sekreterare förs 
in i reglementet. 

• Under 3.1: Förslag till förtydligande gällande resekostnadsersättning, när 
ersättning utgår, hur den ska beräknas och vad som gäller för ersättning för 
parkering och resa med kollektivtrafiken.  

• Under 3.2: Förslag till ersättning med schablonbelopp för de fall den 
förtroendevalde inte lämnar in underlag som styrker den faktiska förlorade 
arbetsinkomsten.  

• Under 4.1 och 4.2: Förslag om att beslut om bestämmelser om 
grupplivskydd, omställningsstöd och pension förs in i reglementet. 

• Under 4.3: Förslag om förtydligande vad som gäller för förtroendevald som 
är tjänstledig med föräldrapenning. 

• Genomgående förtydligande vid varje avsnitt för det fall heltids- och 
deltidsarvoderade förtroendevalda inte har rätt till ersättning. 

• Redaktionella språkliga förändringar har införts för att texten i reglementet 
bättre ska motsvara dagens språkbruk. 

• Bilagor för att underlätta den praktiska tillämpningen har tillförts. 
• Genomgående har arvoden och ersättningar reglerats för att utgöra andelar 

på arvodet för KSO, schablonbelopp enligt vad som anges i bilaga 1 eller 
andelar av prisbasbelopp för att uppräkning av beloppen ska kunna göras 
utifrån dessa multiplikatorer. 
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Bilagan med arvoden och ersättningar (bilaga 1) 

Utgångspunkten är att huvuddokumentet i reglementet innehåller alla 
bestämmelser medan bilagan innehåller de faktiska beloppen. För att förtydliga 
hur beloppen har beräknats innehåller emellertid även bilagan viss information.  

 

Procentandelar av arvodet för KSO för fasta kommunala årsarvoden 

 Vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott arvoderas 
med 40 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive nämnd 
eller utskott. 

 Andre vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott 
arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller 
respektive nämnd eller utskott. 

 
Barnperspektiv 
Att förtroendevalda ges ekonomiska förutsättningar för sitt uppdrag är en viktig 
faktor för att få människor att engagera sig politiskt och prioritera 
förtroendeuppdrag i Upplands-Bro kommun. Det är en förutsättning för att vårt 
demokratiska system ska fungera. Transparens kring hur förtroendevalda 
arvoderas ökar de förtroendevaldas anseende och förtroendet för den 
demokratiska processen i sin helhet. I förlängningen gynnar detta alla 
medborgare i Upplands-Bro kommun oavsett ålder men inte minst barnen som 
en dag ska ta över de politiska uppdragen i kommunen.  

Kommunfullmäktiges ordförande 3 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande majoritet 1,2 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande opposition 1,2 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande 1,2 

Förtroendevald revisor 3 

Kommunstyrelsens ordförande  100 

Valnämndens ordförande 3 

Utbildningsnämndens ordförande 20 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens ordförande 10 

Bygg- och miljönämndens ordförande 10 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 20 

Tekniska nämndens ordförande 10 

Socialnämndens ordförande 20 

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 20 

Överförmyndare 11 

Överförmyndarens ersättare 1,3 

Trygghetsutskott ordförande 20 

Samhällsbyggnadsutskott ordförande 20 
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Kommunledningskontoret  
 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri  

 Kanslichef  

 
 
 

 

Bilagor 

1. Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda inklusive bilagor. 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 
 Kontorschefer 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 36 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

§ 175 Nytt reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

 Dnr KS 19/0545 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda upphävs.  

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda antas med uppdrag åt kontoret att göra redaktionella 
förändringar. 

3. I ärendebeskrivningen hänvisas till att beslut för nuvarande 
bestämmelser fattades 2014, det stämmer. delvis, det är viktigt att 
påtala att kommunfullmäktige har fattat senare beslut i arvodes och 
reglementsfrågor 2016-10-19, 2017-12-20 och de senaste beslutet som 
fattades var 2018-11-21. Samtliga principer och beslut är alltså inte nya 
i förslaget utan samlade. 

4. Årtal och paragrafer kopplat till tidigare beslut ska strykas från samtliga 
underlagen. Beslutet gäller from 1 januari 2020 och framåt till dess att 
annat beslut fattas. 

Sammanfattning 
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna 
föreslås ett antal ändringar samt att beslut som fattats kring arvoden vid olika 
tillfällen lyfts in i ett nytt, samlat reglemente. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2019 

 Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda inklusive bilagor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda upphävs.  

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda antas. 

  



PROTOKOLLSUTDRAG 37 (40) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) föreslår följande tilläggspunkter 

3. I ärendebeskrivningen hänvisas till att beslut för nuvarande
bestämmelser fattades 2014, det stämmer. delvis, det är viktigt att
påtala att kommunfullmäktige har fattat senare beslut i arvodes och
reglementsfrågor 2016-10-19, 2017-12-20 och de senaste beslutet som
fattades var 2018-11-21. Samtliga principer och beslut är alltså inte nya
i förslaget utan samlade.

4. Årtal och paragrafer kopplat till tidigare beslut ska strykas från samtliga
underlagen. Beslutet gäller from 1 januari 2020 och framåt till dess att
annat beslut fattas.

Yrkande 
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut med 
redaktionella förändringar. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och fråga om 
Kommunstyrelsen kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

”Anledningen till att vi fattar beslut gällande reglemente och arvoden är att 
tillämpningen varit svårtolkad, därför ska vi undvika att blanda in tidigare 
beslut från tex 2014, 2016 ,2017, 2018 med flera. 

Det är fattat beslut som gäller och ska kommuniceras till berörda för att 
underlätta tillämpningen.” 

Resterande ledamöter ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder
 Kontorschefer



PM 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum 
Katarina Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 

2019-12-06 

 

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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Verkställighet av kommunstyrelsens beslut 

Redaktionella ändringar efter kommunstyrelsens sammanträde 
Under kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2019 framkom att 
kommunledningskontorets förslag skulle justeras på grund av vissa skrivfel. 

Följande redaktionella ändringar har följaktligen gjorts i reglementet med 
bilagor: 

• Den bilaga avseende utbetalning av gruppledararvode har justerats för
att passa 2020-års nivå av gruppledararvode.

• Bilaga 5 har haft fel rubrik vilket har justerats.
• I beslutsunderlaget har kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och

2:e vice ordförande felaktigt refererats till ”1:e vice ordförande
majoritet” och ”1:e vice ordförande opposition” vilket har korrigerats.

• Hänvisningar till beslut om arvoden fattade före december 2019 har
tagits bort.
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Reglemente för arvoden och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda

1 Inledande bestämmelser

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Reglementet är beslutat med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 12 – 18 §§,
kommunallagen 2017:725 (KL) och gäller för förtroendevalda i Upp lands - Bro
kommun. Med förtroendevald avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige,
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar,
nämnder och deras utskott och beredningar samt revisorer m.fl.
Bestämmelserna gäller även för le damöter och ersättare som företräder
nyttjarna i självförvaltningsorgan . Överförmyndare jämställs i detta reglemente
med ordförande i verksamhetsnämnd.

1.2 Heltids - och deltidsarvoderade förtroendevalda
Med heltidsarvoderad förtroendevald avses den som ägnar h ela sin arbetstid åt
uppdrag för kommunen. Med deltidsarvoderad förtroendevald avses den som
ägnar minst 40 procent av heltid åt det kommunala uppdraget.

Omfattningen av förtroendemannauppdraget sker genom att jämföra årsarvodet
för den förtroendevalde me d årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande
(KSO) .

Det förutsätts att förtroendevald ägnar sig åt förvärvs - eller yrkesverksamhet
högst i den omfattning som utgör mellanskillnaden mellan uppdragets
omfattning och heltid.

Med heltidsarvoderad jämställs f örtroendevald med två eller flera
deltidsarvoden, vilka sammanräknade uppgår till ett heltidsarvode.

Gruppledare omfattas av samma regler som förtroendevalda som har
d eltidsuppdrag även om ersättningen understiger 40 procent av arvodet för
KSO .

1.3 Storleken på arvode n och ersättningar
Arvoden och ersättningar utgår med det belopp som fullmäktige beslutat enligt
bilaga 1 . Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag .
Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera belopp även för
uppdrag i de kommunala bolagen. Årsarvodet för förtroendevalda baseras på
följande principer:

Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för KSO .
Årsarvodet för KSO motsvarar 111 % av årsarvodet för en
riksdagsledamot.
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Ordförande i nämnder och utskott a v kategori 1 arvoderas med 20 % av
arvodet för KSO .

Ordförande i nämnder och utskott av kategori 2 arvoderas med 10 % av
arvodet för KSO .

Vice ordförande i styrelse , verksamhetsnämnd och utskott arvoderas
med 4 0 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive
nämnd /utskott .

Andre vice ordförande i styrelse , verksamhetsnämnd och utskott
arvoderas med 5 0 % av arvodet för ordförande i styrelse eller
respektive nämnd /utskott .

Övriga årsarvoden motsvarar andelar av årsarvodet för KSO i enlig het
med bilaga 1 .

Årsarvodet för KSO räknas varje år i januari månad upp med
utgångspunkt i gällande arvode för riksdagsledamot.

Övriga års arvoden räknas upp genom att beloppen är beräknade utifrån
andel av arvodet för KSO .

Övriga ersättningar, förutom schablonbe lopp, motsvarar andelar av
prisbasbelopp .

Schablonbelopp är beräknade utifrån vad som anges i bilaga 1.
Nivåerna justeras i januari varje år och följer de nivåer som vid tiden är
gällande för de faktorer som beloppen är baserade på.

Andelar avrundas till två decimaler.

Arvoden och ersättningar i kronor avrundas till närmaste heltal.

2 Arvoden

2.1 Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör uppdrag enligt bilaga 1 har rätt till årsarvode med
de belopp som anges för respektive uppdrag i bilaga 1 .

Ledamöter i styrelsens , nämndernas och utskottens presidier behåller sina fasta
årsarvoden till årsskiftet det år ett val till kommunfullmäktige genomförs .

Årsarvoden till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
(presidiet) täcker följande aktiviteter:

a) förhandling eller förberedelse inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,

b) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,

c) sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
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d) överläggning med för valtningschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,

e) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,

f) besiktning eller inspektion,

g) överläggning med utomstående myndighet eller organisa tion,

h) fullgörande av gransknin gsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag ,

i) ärendeuttag och andra besök på förvaltningen eller i verksamheten,

j) kontakter med allmänheten per telefon, e - post, brev och besök,

k) möten med föreningslivet och olika intressegrupper,

l) uppvaktningar och represent ation,

m) beslutsfattande enligt delegation eller reglemente ,

n) möten med partigrupp eller möten för nämndordförande och / eller vice
ordförande.

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under uppdragstiden erhåller hen
arvode till och med utgången av kalendermånaden då uppdraget enligt beslut
upphör. Om ersättaren tillträder under samma kalendermånad erhåller hen
arvode från och med nästkommande kalendermånad .

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än två månader, ska
arvodet för tiden därefter minskas i motsvarande mån som frånvaron pågår .

Då en ordförande för en nämnd är frånvarande för en längre tid kan nämnden
besluta a tt annan ledamot träder in som ersättare för ordförande. Den som på
detta sätt inträder som ersättare för ordförande ska få samma arvode som den
frånvarande ordförande för den tid som sådant inträde skett.

2.2 Sammanträdesarvode
Tjänstgörande ledamöter och ers ättare, närvarande ersättare och andra
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till sammanträdesarvode.
Sammanträdesarvode utgår, för varje sammanträde som den förtroendevalde
deltagit i, med lika belopp till ledamot och ersättare. Ersättningen ä r beroende
av sammanträdets längd och den förtroendevaldes närvaro.

Sammanträdesarvode utgår för:

a. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas
sammanträden ,

b. sammanträden med utredn ingskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper, som tillsätts av kommunfullmäktige, kommun styrelse
eller nämnd,
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Tillämpningsanvisning

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 betalas grundarvode ut
för timmen mellan kl. 15 .00 och 16. 00. Ett helt timarvode betalas ut för
timmen mellan kl. 16 .00 och 17. 00. Ett halvt timarvode betalas ut för den
påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 .00 och 17.20.

c. protokollsjustering,

d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs , utbildning eller liknande som rö r kommunal
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,

e. förhandling eller förberedelse inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,

f. överläggning med företrädare för annat kommunalt orga n än det den
förtroendevalde själv tillhör,

g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan,

h. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,

i. presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,

j. besiktni ng eller inspektion,

k. överläggning med utomstående myndighet eller organisa tion,

l. aktiviteter som ingår i uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige .

Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten a) med ett
grundarvode för den första timmen av tjän stgöringen och därefter ett halvt
timarvode per påbörjad halvtimme. Grundarvode avser täcka tid för
förberedelse och inläsning inför sammanträdet.

F örtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten c) med

- ett helt timarvode oavsett hur lång tid justeringen tar , om särskild tid
och plats för detta beslutats.

- Om justering sker under sammanträdet eller i omedelbar anslutning till
sammanträdet utgår inte särskilt arvode för justeringen.

För övriga punkter utgår ett halvt timarvode per påbörjad halvtimme om inget
annat framgår av särskilt beslut .

För deltagande i aktivitet enligt punkten d ) krävs protokollfört beslut i styrelse ,
nämnd eller utskott a lternativt delegationsbeslut enligt exempel mall i bilaga 2 .
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För kurser, konferenser och resor med mera ska deltagare åter rapportera
resultatet . Av beslutet ska det framgå om arvode utgår eller ej för aktiviteten .
För de fall att arvode utgår ersätts den fö rtroendevalde med ett fast belopp
enligt följande :

- För halvdag (aktiviteter upp till fyra timmar)

- För heldag (aktiviteter över fyra timmar)

Belopp framgår av bilaga 1 .

Rätt en till sammanträdesarvode för förtroendevalda med årsarvode begränsas
enligt vad som anges i punkten 2.1.

2.2.1 Begränsningar

Förtroendevald kan inte erhålla mer ersättning i form av fasta kommunala
års arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.

Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mer än 75 procent av heltid, har inte
rätt till sammant rädesarvode .

Arvoden för kommunfullmäktige sammanträden utgår alltid och samordnas
därmed ej med övriga arvoden.

Ersättning utgår med totalbelopp , inklusive reseersättning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar , för maximalt belopp
motsvarande åtta tim arvoden /dag. Undantag kan göras i särskilda fall och ska
då framgå av protokollfört beslut alternativt delegationsbeslut .

För partipolitiska aktiviteter utgår ej sammanträdesarvode.

2.3 Gruppledararvode
Ersättning utgår t ill varje parti i kommunfullmäktige , för särskilda uppdrag i
anslutning till partiarbetet (gruppledararvode) .

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i
k ommunfullmäktige. Gruppledararvod e utbetalas till utsedda gruppledare eller
enligt skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer av bilaga 3 .

2.4 Ersätt ning till gruppledare för de n politiska ledningen
E rsättning utgår till gruppledare för de n politiska ledningen .

Nivån på ersätt ningen framgår av bilaga 1 .

2.5 Ersättning till partier i opposition
Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i den
politiska ledningen.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.
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Fördelningen av ersättningen baseras på antalet mandat som respektive
oppositionsparti besitter. Respektive partis del av ersättningen utbetalas till
gruppledare eller enligt skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer
av bilaga 4 .

2.6 Politiska sekreterare
Ersättning till partier för politiska sekreterare utgår till varje parti med visst
belopp/mandat i kommunfullmäktige . Ersättning utgår för minst tre mandat och
högst tolv mandat oavsett om ett parti innehar färre än tre mandat eller fler än
tolv mandat. E rsättningen utbetalas till utsedd politisk sekreterare e ller enligt
mall som följer av bilaga 5.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3 Ersättningar

3.1 Resekostnadsersättning
Res or ska ske i enlighet med kommunens resepolicy.

Kostnader för resor med egen bil inom kommunen inom ramen för
förtroendeuppdraget ersätts med skatteverkets schablonbelopp för reseavdrag
om resan mellan årsbostaden och plats för aktivitet för vilken
sammanträdesarvode utgår överstiger 3 km enkel resa .

Om flera sammanträde n hålls i anslutning till varandra ska sammanträdena i
arvodeshänseende betraktas som ett sammanträde som berättigar till
reseersättning en gång.

Parkeringskostnader inom kommunen ersätts med schablonbelopp .

Ersättning för resa med kollektivtrafiken ersätts med schablonbelopp .

Schablonbelopp framgår av bilaga 1.

För h eltid s - och deltid sarvoderade förtroendevalda räknas antalet kilometer
från kommunhuset i Kungsängen vid ersättning för resa med egen bil . Om
resan påbörjas från års bostaden och den sträc kan blir kortare än om avståndet
räknas från kommunhuset gäller det kortare avståndet från bostaden .

3.2 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda, som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget
vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning fö r styrkt förlorad
arbetsinkomst. Ersättning utges med schablonbelopp enligt bilaga 1 . Ersättning
med belopp som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut mot intyg
som visar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger
sammanträdesarvode .

Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse
eller av jordbruksfastighet.
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Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom passivt ägande till
jordbruksfastighet eller fö retag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst.

Heltids - och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till e rsättning för
förlorad arbetsinkomst i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.3 Förlorad pensionsförmån
Särskild ersättning i form av ett pensi onstillägg kan utges till förtroendevald
vars tjänstepension i anställningen konstateras ha minskat på grund av det
kommunala förtroendeuppdraget, dock högst 4,5 procent på utbetald ersättning
för förlorad arbetsinkomst.

Heltids - och deltidsarvoderade fört roendevalda har inte rätt till ersättning för
förlorad pensionsförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.4 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock
högst 12 procent på ut betald ersättning för förlorad arbetsinkomst .

Heltids - och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för
förlorad semesterförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.5 Funktions nedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas ut till f unktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av det kommunala förtroendeuppdraget
och som inte ersätts på annat vis. Häri ingår kostnader för exempelvis resor,
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av han dlingar och
liknande.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3.6 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt tolv (12)
år. Om sä rskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem (förälder,
syskon, sammanboende eller mor - och farföräldrar) och ej heller för tid, då
barnet vistas i sin ordinarie försk oleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3.7 Kostnader för vård och tillsyn av person med
funktionsnedsättning eller person som är långvarigt
sjuk

Förtroendevald äger rätt till styrkta kostnader som uppkommit avseende perso n
med funktionsnedsättning eller person som är långvarigt sjuk, som den
förtroendevalde vårdar eller har tillsyn över i sitt hem och där kostnaderna
föranletts av det kommunala förtroende uppdraget.
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Tillämpningsanvisning för avsnitt 3

Ersättning betalas ut efter att intyg som styrker inkomstbortfallet/kostnaden
inkommit.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen famil jemedlem (förälder,
syskon, sammanboende eller mor - och farföräldrar).

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

4 Övriga förmåner

4.1 Grupplivskydd1

Deltidsarvoderad förtroendevald – som inte omfattas av
tjänstegrupplivförsäkring i den egna anställningen – liksom heltidsarvoderad
tillförsäkras grupplivskydd under mandatperioden genom att kommunen
tecknar en särskild grupplivförs äkring i KPA Livförsäkring AB.

4.2 Omställningsstöd och p ension2

Förtroendevald omfattas av bestämmelser om omställningsstöd och pension
OPF - KL i den utsträckning som gäller enligt fullmäktiges beslut .

4.3 Föräldraledighet
För hel - eller deltidsarvoderad förtroend evald , som är tjänstledig med
föräldrapenning, utgår ersättning enligt gällande bestämmelser för kommunens
anställda.

5 Övriga bestämmelser

5.1 Hur man begär ersättning
För att få ersättning ska den förtroendevalde utöver vad som framgår i detta
reglemente på b egäran styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller
kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till
annan som utsetts att ta emot dem.

5.2 Preskriptionstider
Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framstäl las senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.

1 Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats
2 Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats
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5.3 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

5.4 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel (1/12 ) per månad. Övriga arvoden och
ersättningar betalas ut en gång per månad i samband med kommunens
ordinarie löneutbetalning för de anställda.

6 Bilagor

Reglementet innehåller följande bilagor:

1. F astställda belopp

2. Mallexempel delegationsbeslut

3. Blankett utbetalning gruppledararvode

4. Blankett utbetalning ersättning till partier i opposition

5. Blankett utbetalning ersättning till politiska sekreterare
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1 Inledning 
Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) som motsvarar 111 % av årsarvodet för riksdagsledamot. Övriga 
arvoden för ordförande utgör del av årsarvodet för KSO i enlighet med tabeller 
nedan. 

 

Årsarvode riksdagsledamot 820 800 

111 % av årsarvode för riksdagsledamot 911 088 

Prisbasbelopp 47 300  

2 Fasta kommunala årsarvoden  

 

 
Förtroendevald 

 

Procentandel 
av KSO:s 
arvode 

Årsarvode, 
belopp 

 

Kommunfullmäktiges ordförande 3 27 333 

Kommunfullmäktiges vice ordförande  1,2 10 933 

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande  1,2 10 933 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande 1,2 10 933 

Förtroendevald revisor 3 27 333 

Kommunstyrelsens ordförande  100 911 088 

Kommunstyrelsens vice ordförande 40 364 435 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd 50 455 544 

Valnämndens ordförande under valår 3 27 333 

Valnämndens vice ordförande under valår 40 % av ordf. 10 933 

Ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1 20 182 218 

Vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1 40 % av ordf. 72 887 

2:e vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1 50 % av ordf. 91 109 

Ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2 10 91 109 

Vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2 40 % av ordf. 36 444 

2:e vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2 50 % av ordf. 45 554 

Ordförande utskott, kategori 1 20 182 218 

Vice ordförande utskott, kategori 1 40 % av ordf. 72 887 

2:e vice ordförande utskott, kategori 1 50 % av ordf. 91 109 

Ordförande utskott, kategori 2 10 91 109 

Vice ordförande utskott, kategori 2 40 % av ordf. 36 444 

2:e vice ordförande utskott, kategori 2 50 % av ordf. 45 554 

Överförmyndare 11 100 220 

Överförmyndares ersättare 1,3 11 844 
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2.1 Kategorisering av nämnder och utskott 

Kategori 1 Kategori 2 

Utbildningsnämnden Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden Bygg- och miljönämnden 

Socialnämnden Tekniska nämnden 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Trygghetsutskottet 

Samhällsbyggnadsutskottet 

3 Övriga kommunala arvoden och 
ersättningar 

Ersättning/arvode Förklaring Belopp i kronor 

Sammanträdesarvode, timarvode 
Motsvarar 0,38 % av 
prisbasbelopp 

177 

Sammanträdesarvode, grundarvode 
Motsvarar 2 
timarvoden 

353 

Arvode vid kurser, utbildningar mm halvdag 
Motsvarar 4 
timarvoden 

707 

Arvode vid kurser, utbildningar mm heldag 
Motsvarar 8 
timarvoden 

1414 

Gruppledararvode/parti 
Motsvarar 4,5 
prisbasbelopp 

209 250 

Ersättning till politiska sekreterare/mandat i KF 
(ersättning utgår för minst 3 mandat, max 12 
mandat) 

Motsvarar 77 % av 
prisbasbelopp 

35 805 

Ersättning till partier i opposition, fördelas 
utifrån antal mandat i KF 

Motsvarar 11 
prisbasbelopp 

511 500 

Extra ersättning till gruppledare för den politiska 
ledningen samt till partier i opposition 

200 438 

Reseersättning egen bil/mil 
Enligt Skatteverkets 
schablon 

19 

Ersättning för parkering inom Upplands-Bro 

Utifrån ett 
sammanträde på tre 
timmar och att 
kostnaden för 
parkering i Upplands-
Bro är 5 kr/timme 
med fri parkering 
första timmen. 

10 

Ersättning för resa med kollektivtrafik Utifrån ett 75 

Enligt demokrati-
kommitténs modell
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4 Årsarvoden i kommunala bolag  
Rekommendationen är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer 
som gäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder, det vill säga 
att vice ordförande arvoderas med 40 % av årsarvodet för ordförande och andra vice 
arvoderas med 50 % årsarvodet för ordförande. 

4.1 Rekommenderade årsarvoden  

 

 
 
 

genomsnitt mellan 
kostnaden för en resa 
i kollektivtrafiken ToR 
med reskassa resp. 
engångsbetalning. 

Schablonersättning förlorad arbetsinkomst  

Utifrån SCB:s statistik 
om medellön i 
Sverige år 2018 och 
försäkringskassans 
beräkning av 
årsarbetstid för 
heltidsarbete utgör 
schablonen 3/4 av 
värdet. 

150 

Funktionsnedsatt förtroendevalda särskilda 
kostnader/timme 

Motsvarar 0,21 % av 
prisbasbelopp 

98 

Barntillsynskostnader/timme 
Motsvarar 0,21 % av 
prisbasbelopp 

98 

Maxbelopp/dag för kostnader för vård och tillsyn 
av person med funktionsnedsättning (ersätts 
med faktiskt kostnad upp till maxbelopp) 

Motsvarar 2,5 % av 
prisbasbelopp 
 

1163 

Upplands-Bro Kommunföretag AB   

Ordförande  
Motsvarar 10 % av 
arvode för KSO 91 109 

Vice ordförande 40 % av ordf. 36 444 

Andre vice ordförande 50 % av ordf. 45 554 

AB Upplands-Brohus   

Ordförande 
Motsvarar 12,8 % av 
arvode för KSO 116 619 

Vice ordförande 40 % av ordf. 46 648 

Andre vice ordförande 50 % av ordf. 58 310 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB   

Ordförande 
Motsvarar 7,2 % av 
arvode för KSO 65 598 

Vice ordförande 40 % av ordf. 26 239 

Andre vice ordförande 50 % av ordf. 32 799 
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4.2 Rekommendationer om begränsningar 
Enligt reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda finns 
en bestämmelse om att förtroendevald inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta 
arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.  

Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt bolag, 
överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet regleras så att de 
årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO. 

 

 



 

  BILAGA 2 REGLEMENTE ARVODEN 
DELEGATIONSBESLUT 

1 (1)  

  Datum Vår beteckning   
 2020-xx-xx KS xx/xxxx  

 

 
 

 

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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Beslut om deltagande i kurser, konferenser mm 
 
Om en förtroendevald vill delta i en utbildning eller konferens är det upp till 
ordförande eller annan delegat för respektive verksamhetsnämnd eller 
kommunstyrelsen att fatta delegationsbeslut för att godkänna eller neka ett 
deltagande. 
 
Enligt bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
(arvodesreglemente) kan närvarorätt medges för konferens, informationsmöte, 
studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör 
kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget. 
 
BESLUT 
 
 
XX medges deltagande i följande kurs/konferens eller dylikt: 
 
Namn på kurs/Konferens angående: 
Datum: 
Arrangör: 
Kostnaden för kursen/konferensen ska belasta ansvarskod: 
 
För deltagande utgår ersättning i enlighet med arvodesreglementet. 
 
 

Deltagaravgiften  
betalas av den enskilde    
Deltagaravgiften  
betalas av kommunstyrelsen 

   
Deltagaravgiften  

 betalas av nämnden 

 Enligt punkt x.x ☐  
Förtroendemännens deltagande  

Enligt punkt x.x ☐ 
Ordförandens deltagande 

 i kommunstyrelsens / XXnämndens delegationsordning, antagen den xx. 

Underskrift   Namnförtydligande 

☐ 
 
 
☐ 
 
 
☐ 
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Kommunledningskontoret

Datum

Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
08 - 581 695 02
sara.lauri@upplands - bro.se

2020 - xx - xx

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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Underlag för utbetalning av gruppledararvode
Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige , för särskilda uppdrag i
anslutning till partiarbetet (gruppledararvode).

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1 i arvodesreglementet.

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i
k ommunfullmäktige.

Gruppledararvodet kan fördelas på flera personer med politiska
förtroendeuppdrag i kommunen . För att utbetalning av gruppledararvode ska
ske på annat sätt än till utsedd gruppledare , ska detta underlag fyllas i och
undertecknas av två företrädare från partiet. Underlaget ska därefter skickas till
kommunstyrelsen@up plands - bro.se alternativt lämnas in till kanslistaben, plan
4, kommunhuset.

Vid f örändringar i fördelning av gruppledararvodet, ska detta underlag fyllas i
och lämnas in på nytt.

Parti

………………………………………..
Parti ets namn

Gruppledar ar vodet ska fördelas enlig t följande:
Namn Personnummer Arvode (i kronor)



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-xx-xx   

 
 

Ovanstående uppgifters riktighet intygas 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Ort och datum  Ort och datum 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Underskrift    Underskrift 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Kommunledningskontoret

Datum

Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
08 - 581 695 02
sara.lauri@upplands - bro.se

2020 - xx - xx

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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Underlag för utbetalning av ersättning till partier
i opposition
Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i den
politiska ledningen (s.k. oppositionspott).

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1 i arvodesreglemente.

Fördelningen av ersättningen baseras på antalet mandat som respektive
oppositionsparti besitter.

Oppositionspotten kan fördelas på flera personer med politiska
förtroendeuppdrag i kommunen . Fö r att utbetalning av oppositionspotten ska
ske på annat sätt än till utsedd gruppledare, ska detta underlag fyllas i och
undertecknas av två företrädare från partiet. Underlaget ska därefter skickas till
kommunstyrelsen@upplands - bro.se alternativt lämnas in till kanslistaben, plan
4, kommunhuset.

Vid förändringar i fördelning av oppositionspotten, ska detta underlag fyllas i
och lämnas in på nytt.

Parti

………………………………………..
Parti ets namn

Oppositionspott en ska fördelas enligt följande:
Namn Personnummer Arvode (i kronor)



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-xx-xx   

 
 

Ovanstående uppgifters riktighet intygas 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Ort och datum  Ort och datum 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Underskrift    Underskrift 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Kommunledningskontoret

Datum

Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
08 - 581 695 02
sara.lauri@upplands - bro.se

2020 - xx - xx

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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Underlag för utbetalning av ersättning till
politiska sekreterare
Ersättning till partier för politiska sekreterare utgår till varje parti med visst
belopp/mandat i kommunfullmäktige.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1 i arvodesreglementet.

Ersättning utgår för minst tre mandat och högst tolv mandat oavsett om ett parti
innehar färre än tre mandat eller fler än tolv mandat.

För att utbetalning ska ske på annat sätt än till utsed d politisk sekreterare , ska
detta underlag fyllas i och undertecknas av två företrädare från partiet.
Underlaget ska därefter skickas till kommunstyrelsen@upplands - bro.se
alternativt lämnas in till kan slistaben, plan 4, kommunhuset.

Vid f örändringar i fördelning en , ska detta underlag fyllas i och lämnas in på
nytt.

Parti

………………………………………..
Parti ets namn

Ersättning för politisk sekreterare ska fördelas enligt följande:
Namn Personnummer Arvode (i krono r)



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-xx-xx   

 
 

 

Ovanstående uppgifters riktighet intygas 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Ort och datum  Ort och datum 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Underskrift    Underskrift 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

   



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Sanna Ajaxén 
   
Upplands-Bro kommun 
   
Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-10-24 KS 19/0582  

Kommunfullmäktige 
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Ansökan om förlängning av förordnande för 
vigselförrättare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:  

Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för borgerliga 
vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein och Camilla Janson från 2020-03-01 
till och med 2024-03-01. 

Sammanfattning 
Enligt äktenskapsbalken förordnar Länsstyrelsen personer att vara borgerliga 
vigselförrättare på förslag från kommunen. För närvarande har Upplands-Bro 
kommun sex förordnade vigselförrättare: Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm, 
Kerstin Ahlin, Yvonne Stein, Irène Seth och Camilla Janson. 

Innan 2009 förordnande Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare på livstid 
men efter detta beslutade Länsstyrelsen att införa tidsbegränsade förordnanden. 
Den 29 februari 2020 går förordnandet ut för Camilla Janson, Irène Seth och 
Yvonne Stein. För att de ska kunna fortsätta tjänstgöra behöver 
kommunfullmäktige ansöka om att förlänga Irénes, Yvonnes och Camillas 
förordnanden. Dessa föreslås att förlängas med 4 år.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019. 

Ärendet 
Enligt äktenskapsbalken förordnar Länsstyrelsen personer att vara borgerliga 
vigselförrättare på förslag från kommunen. För närvarande har Upplands-Bro 
kommun sex förordnade vigselförrättare: Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm, 
Kerstin Ahlin, Yvonne Stein, Irène Seth och Camilla Janson. 

Innan 2009 förordnande Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare på livstid. De 
som i Upplands-Bro kommun har förordnanden som borgerlig vigselförrättare 
på livstid är Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm och Kerstin Ahlin. Efter detta 
beslutade Länsstyrelsen att införa tidsbegränsade förordnanden. Den 29 
februari 2020 går förordnandet ut för Camilla Janson, Irène Seth och Yvonne 
Stein. För att de ska kunna fortsätta tjänstgöra behöver kommunfullmäktige 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-24 KS 19/0582 

 
 

 

ansöka om att förlänga Irénes, Yvonnes och Camillas förordnanden. Dessa 
föreslås att förlängas med 4 år.  

När kommunfullmäktige fattat beslut i frågan skickas beslutet till Länsstyrelsen 
som gör bedömningen om förordnandet ska godkännas eller inte. 

Barnperspektiv 
Att möjligheten finns att ingå äktenskap i kommunal regi ökar valfriheten för 
kommunmedlemmarna. Detta bidrar till och stärker ett öppet och fritt samhälle 
vilket är till fördel för kommunmedlemmar oavsett ålder.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen  
 De valda 
 Förtroendemannaregistret 



 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

§ 166 Ansökan om förlängning av 
förordnande för vigselförrättare 

 Dnr KS 19/0582 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:  

1. Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för 
borgerliga vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein, och Camilla 
Janson från 2020-03-01 till och med 2024-03-01. 

2. Kommunfullmäktige nominerar även Tina Teljstedt och Fredrik Kjos 
till förordnande för borgerliga vigselförrättare. 

Sammanfattning 
Enligt äktenskapsbalken förordnar Länsstyrelsen personer att vara borgerliga 
vigselförrättare på förslag från kommunen. För närvarande har Upplands-Bro 
kommun sex förordnade vigselförrättare: Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm, 
Kerstin Ahlin, Yvonne Stein, Irène Seth och Camilla Janson. 

Innan 2009 förordnande Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare på livstid 
men efter detta beslutade Länsstyrelsen att införa tidsbegränsade förordnanden. 
Den 29 februari 2020 går förordnandet ut för Camilla Janson, Irène Seth och 
Yvonne Stein. För att de ska kunna fortsätta tjänstgöra behöver 
kommunfullmäktige ansöka om att förlänga Irénes, Yvonnes och Camillas 
förordnanden. Dessa föreslås att förlängas med 4 år.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:  

Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för borgerliga 
vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein och Camilla Janson från 2020-03-01 
till och med 2024-03-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Stefanson (KD) föreslår att även Tina Teljstedt och Fredrik Kjos nomineras 
till förordnande. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 22 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-12-04 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen  
 De valda 
 Förtroendemannaregistret 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Upplands-Bro kommun 

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-06 KS 19/0616 

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

Förslag till beslut 
1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare 

för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

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

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

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

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen
 Förtroendemannaregistret
 De valda
 Ekonomichefen
 Upplands-Bro kommunföretag AB
 AB Upplands-Brohus
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB
 Kommunsekreterare




TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Upplands-Bro kommun 

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-06 KS 19/0614 

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020 

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: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

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

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen
 Förtroendemannaregistret
 Kommunsekreterare
 De valda
 Upplands-Bro kommunföretag AB
 AB Upplands-Brohus
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Upplands-Bro kommun 

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-06 KS 19/0615 

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Brohus Kommunfastigheter AB 2020 

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: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska 
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 
andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 
ledamöter i styrelsen ska vara 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
 Kommunsekreterare
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB
 AB Upplands-Brohus
 Upplands-Bro kommunföretag AB



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Upplands-Bro kommun 

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-06 KS 19/0613 

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
AB Upplands-Brohus 2020 

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: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

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

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen
 Förtroendemannaregistret
 De valda
 AB Upplands-Brohus
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB
 Upplands-Bro kommunföretag AB
 Kommunsekreterare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Upplands-Bro kommun 

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-06 KS 19/0617 

Kommunstyrelsen 
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Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor 
med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 
2020 

Förslag till beslut 
1 Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB utses XX och XX. 

2 Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB utses XX och XX. 

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

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen
 De valda
 Ekonomichefen
 Förtroendemannaregistret
 Kommunsekreterare
 Upplands-Bro Kommunföretag AB
 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
 AB Upplands-Brohus



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-12-02 KS 19/0675 

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Sofia Ogenvall (KD) som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Sofia Ogenvall (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Sofia Ogenvall (KD) har den 28 november 2019 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande inkommen den 28 november 2019.

Beslut sänds till 
 Sofia Ogenvall (KD)
 Kultur- och fritidsnämnden
 Nämndsekreterare
 Förtroendemannaregistret



Från: Karin Haglund 
Skickat: den 29 november 2019 15:43 
Till: kommunstyrelsen 
Kopia: Sofia Ogenvall; Sara Lauri 
Ämne: Sv: Uppdrag i kultur & fritidsnämnden 

Hej Sofia! 
Tack för ditt mail. Då kommer ett ärende om att du önskar entledigas från ditt uppdrag att gå upp för 
beslut i Kommunfullmäktige den 18 december 2019. 

Trevlig helg! 

Med vänliga hälsningar 

Karin Haglund 
Kommunsekreterare 

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

08-581 691 61 
karin.haglund@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 

Upplands-Bro - kommunen som ger plats! 

Från: Karl Ölander <Karl.Ohlander@upplands-bro.se> 
Skickat: den 28 november 2019 16:12 
Till: Sara Lauri <Sara.Lauri@upplands-bro.se>; Karin Haglund <Karin.Haglund@upplands-bro.se> 
Ämne: VB: Uppdrag i kultur & fritidsnämnden 

Från: Sofia Nordell <sofia.nordell@seltek.se>  
Skickat: den 28 november 2019 16:11 
Till: Karl Ölander <Karl.Ohlander@upplands-bro.se> 
Ämne: Uppdrag i kultur & fritidsnämnden 

Hej Karl, 



Jag fick din mail från Janne Stefansson då jag vill avsäga mig uppdraget som reserv för KD i Kultur & 
Fritidsnämnden då jag ska gå på föräldraledighet. 

Önskar dig en fin eftermiddag. 

 Med Vänlig Hälsning 

  Sofia Ogenvall 

Skolvägen 33 
19635 Kungsängen 
08-581 700 01



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-12-03 KS 19/0678 

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Sune Alsgren (M) som ledamot 
i Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 
Sune Alsgren (M) entledigas som ledamot i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Sune Alsgren (M) begärde den 2 december 2019 att bli entledigad som ledamot 
i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande den 2 december 2019.

Beslut sänds till 
 Sune Alsgren (M)
 Tekniska nämnden
 Nämndsekreterare
 Förtroendemannaregistret



Från: Margot Hammergård <margot.hammergard@telia.com> 
Skickat: den 2 december 2019 15:49 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Ledamot i tekniska nämnden. Uppsägning  

Då jag flyttar till annan kommun ,Solna, ber jag härmed om att bli entledigad från uppdraget som 
ledamot i Tekniska nämnden. 

Med vänlig hälsning, 
Sune Alsgren 

Skickat från min iPad 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-12-11 KS 19/0711 

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Helena Austrell (S) som 
ersättare i Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Helena Austrell (S) entledigas som ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Helena Austrell (S) begärde den 11 december 2019 att bli entledigad som 
ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande inkommen den 11 december 2019.

Beslut sänds till 
 Den valde
 Socialnämnden
 Nämndsekreteraren
 Förtroendemannaregistret



Från: Helena Austrell
Till: kommunstyrelsen
Ärende: Entledigande socialnämden.
Datum: den 11 december 2019 11:45:14
Hej önskar härmed entledigande som ersättare i socialnämnden, då jag 
nominerats till
ordinarie i densamma.
Mvh
Helena Austrell
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-12-02 KS 19/0676 

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
efter Sofia Ogenvall (KD) 

Förslag till beslut 
XX (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Sofia 
Ogenvall (KD). 

Sammanfattning 
Sofia Ogenvall (KD) har den 28 november 2019 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige 
bör därför utse en ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 december 2019.

Beslut sänds till 
 Den valde
 Kultur- och fritidsnämnden
 Nämndsekreterare
 Förtroendemannaregistret



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-12-03 KS 19/0679  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Tekniska nämnden efter 
Sune Alsgren (M) 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Sune Alsgren (M). 

Sammanfattning 
Den 2 december 2019 begärde Sune Algren (M) att bli entledigade som 
ledamot i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ledamot i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019. 

 

 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Tekniska nämnden 
 Nämndsekreteraren 
 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 

 
 

 

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 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 20 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

§ 272 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

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

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 27 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

§ 256 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

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

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

Ärendet bordläggs. 
Beslutet skickas till: 

 De valda 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreteraren 
 Lindströmska stiftelsen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 58 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-10-09 

 

 

§ 221 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.  

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

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 53 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-06-12 

 

 

§ 177 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 
bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 42 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

§ 124 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

 

§ 68 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 36 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-02-06 

 

 

§ 27  Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  
 
Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 77 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

 

§ 197 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S), Mait 

Johansson (M) och Börje Wredén (L) 
2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V) och två val 

till ersättare bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att utse tre 
ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Ledamöter Ersättare 

Rolf Nersing (S) Erik Karlsson (V) 

Mait Johansson (M) Bordläggning 

Börje Wredén (L) Bordläggning 

 
 Beslutet skickas till: 

 De valda 
 Förtroendemannaregistret 
 Löneavdelningen 
 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0341  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

Förslag till beslut 
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Löneavdelningen 
 Länsstyrelsen 
 Förtroendemannaregistret 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

§ 273 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. 

Förslag till beslut 
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

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

Ärendet bordläggs. 

 



Från: Olsson Peo <Peo.Olsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 17 oktober 2018 15:04 
Till: kontaktcenter@sollentuna.se; kontaktcenter@sigtuna.se; Värmdö Kommun; 

Järfälla Kommun; Kommun; Kommunstyrelsen; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; Vaxholm Stad; Kontaktcenter; Kontakt Danderyd; 
Ekerö Direkt; Haninge Kommun; Info Nynäshamn; Kommun; Vaxholm Stad; 
Huddinge Kommun; Nykvarns kommun; 
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se; kontaktcenter@sigtuna.se; 
Österåkers Kommun; asa.maria.jackson@stockholm.se; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; karin.ohlander@taby.se; 
vasbydirekt@upplandsvasby.se; Värmdö Kommun; Vallentuna Kommun; 
Sollentuna Kommun 

Ämne: Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 
 
Hej 
 
Tacksam om du kan vidarebefordra detta mejl till lämplig person. 
 

Länsstyrelserna söker nya 
begravningsombud 
 
 

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av 
församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att 
församlingarna tar tillvara på de personers intressen som 
inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya 
begravningsombud i hela Sverige. 

 
Länk till nyheten: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-
stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-10-15-lansstyrelserna-soker-nya-
begravningsombud.html 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
.peo 
 
-------------------------------------------------- 
Peo Olsson 
Enheten för kommunikation 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 Stockholm 



Besök: Regeringsgatan 66 
Telefon: 010-223 15 02 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 28 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

§ 257 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. 

Förslag till beslut 
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

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

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Nämndsekreteraren 
 Länsstyrelsen 
 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 59 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-10-09 

 

 

§ 222 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.  

Förslag till beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 55 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-06-12 

 

 

§ 179 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Förslag till beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 
bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

§ 127 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 
begravningsförordningen. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 
begravningsförordningen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

 

§ 67 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 
 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-02-06 

 

 

§ 28  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 
 
Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 
 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 79 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

 

§ 199 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att bordlägga frågan. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Löneavdelningen 
 Länsstyrelsen 
 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Andrea Andersson 
Chef 
Kanslistaben 
+46 08-581 692 32 
andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-12 KS 18/0504  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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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 22 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

§ 274 Val av ledamöter och ersättare i 
Socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

§ 258 Val av ersättare i Socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 
 De valda 
 Nämndsekreteraren 
 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 60 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-10-09 

 

 

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

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.  

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-06-12 

 

 

§ 169 Val av ersättare i Socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 31 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

§ 113 Val av en ersättare i Socialnämnden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 40 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

 

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

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 
 De valda 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-02-06 

 

 

§ 20  Val ersättare i socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 
 
Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 
 De valda 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

 

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

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 
Anni Ullberg (S) 
Susanne Engzell (S) 
Lisbeth Waern (M) 
Cecilia Norlin (M) 
Anette Nyberg (SD) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Daniel Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Martin Normark (L) 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 
Jessica Dannefalk (S) 
Sadid Hossain (S) 
Helena Austrell (S) 
Marcus Sköld (M) 
Malin Fornander (M) 
Annelie Åberg (SD) 
Bordläggning (SD) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Sussanne Persson (V) 
Berit Brofalk (C) 
Ulf Hilonen (L) 

3. Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 
4. Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 
5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 
Kerstin Ahlin (S) 
Anni Ullberg (S) 
Susanne Engzell (S) 
Lisbeth Waern (M) 
Cecilia Norlin (M) 
Anette Nyberg (SD) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Martin Normark (L) 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 
Jessica Dannefalk (S) 
Sadid Hossain (S) 
Helena Austrell (S) 
Marcus Sköld (M) 
Malin Fornander (M) 
Annelie Åberg (SD) 
Bordläggning (SD) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Sussanne Persson (V) 
Berit Brofalk (C) 
Ulf Hilonen (L) 

3 Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 
4 Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 
5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 
 De valda 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Andrea Andersson 
Chef 
Kanslistaben 
+46 08-581 692 32 
andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-11 KS 18/0508  

Kommunfullmäktige 
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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 23 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

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

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

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 30 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018. 

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

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

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 
 De valda 
 Nämndsekreteraren 
 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 61 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-10-09 

 

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018.  

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

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 49 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-06-12 

 

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018. 

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

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

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 
i Valnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 
i Valnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
1. Val av ledamot (MP) i Valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i Valnämnden bordläggs.  

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-02-06 

 

 

§ 26  Val av ledamot och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 
2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  
 
Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 
Kjell Borg (M) 
Johan Silversjö (SD) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Gloria Cederlöf (V) 
Anna Thorburn (C) 
Anders Eklöf (L) 
Bordläggning (MP) 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 
Mikki Lemne (S) 
Stanislav Lewalski (M) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Anna-Maj Lilly (KD) 
Erik Karlsson (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Monica Nordebo (L) 
Bordläggning (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 
4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 
Bengt Johansson (S) 
Kjell Borg (M) 
Johan Silversjö (SD) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Gloria Cederlöf (V) 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

 

Anna Thorburn (C) 
Anders Eklöf (L) 
Bordläggning (MP) 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 
Mikki Lemne (S) 
Stanislav Lewalski (M) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Anna-Maj Lilly (KD) 
Erik Karlsson (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Monica Nordebo (L) 
Bordläggning (MP) 

3 Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 
4 Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar på att Bengt Johansson (S) utses till ordförande för 
valnämnden. 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Martin 
Normark (L) yrkar på valnämndens förslag om att utse Karl-Erik Lindholm 
(KD) till ordförande i valnämnden. 

Erik Karlsson (V) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordförande i valnämnden. 

Klas Dürhagen (MP) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordföranden 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i 
valnämnden i enlighet med valberedningens förslag. 

Ordföranden finner sen att det finns två förslag till beslut till ordförande i 
valnämnden, Karl-Erik Lindholm (KD) och Bengt Johansson (S). 

Ordföranden finner att sluten votering begärs. Efter omröstning finner 
ordföranden att Karl-Erik Lindholm (KD) utses till ordföranden för 
valnämnden. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

 

Omröstningsresultat 
Under sluten votering lämnas följande röster: 

Karl-Erik Lindholm (KD) 19 röster, Bengt Johansson (S) 15 röster, 6 blanka 
röster. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 
 De valda 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-08 KS 19/0166  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av begravningsförrättare efter Marianne 
Kjellberg (V)  

Förslag till beslut 
XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Förtroendemannaregistret 
 Löneavdelningen 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 24 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

§ 276 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses XX. 

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 32 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

§ 261 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 
XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V). 

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

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreteraren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 63 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-10-09 

 

 

§ 226 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX.  

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 54 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-06-12 

 

 

§ 178 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 
bordläggs. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

§ 126 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 
efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 
efter Marianne Kjellberg (V). 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

 

§ 74 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Förtroendemannaregistret 
 Löneavdelningen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0194  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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 Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 
 Äldre- och omsorgsnämnden 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

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

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

§ 262 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Nämndsekreteraren 
 Förtroendemannaregistret 
 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 64 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-10-09 

 

 

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

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019.  

Förslag till beslut 
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD).  

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 47 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-06-12 

 

 

§ 171 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

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

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 56 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

 

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

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 
bordläggs.  

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 
bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 
 Äldre- och omsorgsnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
   
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-12 KS 19/0238  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson 

Förslag till beslut 
XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson. 

Sammanfattning 
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 
därför göras.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

 
 
 

 

 

 

Beslut sänds till 
 Den valda 
 Löneavdelningen 
 Förtroendemannaregistret 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 28 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

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

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 
därför göras.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX 

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

Ärendet bordläggs. 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

§ 280 Allmänhetens frågor 
Vid sammanträdet besvarades tre frågor från allmänheten. 

 Fråga gällande arbetsplatser på Cooplagret besvarades av 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M). 

 Fråga om bullervall, Brunna 5:1, mellan Granhammarvägen och 
Banjovägen, besvarades av Tekniska nämndens ordförande Marcus 
Sköld (M). 

 Fråga om stöd för de som arbetar med trygghet i kommunen besvarades 
av Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M). 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

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

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 
därför göras.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 
 XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson. 

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

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valda  
 Nämndsekreterare 
 Förtroendemannaregistret  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 65 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-10-09 

 

 

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

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 
därför göras.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX. 

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 58 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-06-12 

 

 

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

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 
därför göras.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea Andersson 
utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 
bordläggs. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 49 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

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

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson. 

Sammanfattning 
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 
därför göras.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson. 
Beslutet skickas till: 

 Den valda 
 Kommunsekreterare 
 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-17 KS 19/0562  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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 Bygg- och miljönämnden 
efter Jan Westin (S) 

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

Sammanfattning 
Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

 

 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Bygg- och miljönämnden 
 Nämndsekreterare 
 Förtroendemannaregistret 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 26 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

 

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

 Dnr KS 19/0562 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

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

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

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-06 

 

 

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

 Dnr KS 19/0562 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

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

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

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 
 Bygg- och miljönämnden 
 Nämndsekreterare 
 Förtroendemannaregistret 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
   
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-10 KS 19/0707  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Socialnämnden efter 
Susanne Engzell (S) 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Susanne Engzell (S). 

Sammanfattning 
Susanne Engzell (S) kan på grund av flytt till annan kommun inte längre ha 
kvar sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör 
därför utse en ny ledamot i Socialnämnden. 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Socialnämnden 
 Nämndsekreterare 
 Förtroendemannaregistret 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
   
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-12-10 KS 19/0706  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
efter Susanne Engzell (S) 

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

Sammanfattning 
Susanne Engzell (S) kan på grund av flytt till annan kommun inte längre ha 
kvar sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör 
därför utse en ny ledamot i Socialnämnden. 

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Kultur- och Fritidsnämnden 
 Nämndsekreteraren 
 Förtroendemannaregistret 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-12-11 KS 19/0712  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter 
Helena Austrell (S) 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Helena Austrell (S). 

Sammanfattning 
Helena Austrell har den 11 december 2019 begärt att bli entledigad som 
ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande inkommen den 11 december 2019. 

  

Beslut sänds till 
 Den valde 
 Socialnämnden 
 Nämndsekreterare 
 Förtroendemannaregistret 
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