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 .....................................................................  

Märta Westerberg 
 

 

Plats och tid Digitalt via teams, 2022-04-13 14:00-15:32 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 

Jan Stefanson (KD) 

Lisa Edwards (C) 

Anders Åkerlind (M) 

Hans Åberg (L) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

Conny Timan (S) 

Sara Ridderstedt (MP) 

Katarina Olofsson (SD) 

Johan Silversjö (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Catharina Andersson (S) 

Närvarande ersättare 
Börje Wredén (L) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Mattias Peterson (C) 

Marcus Sköld (M) 

Christina Brofalk (C) 

Sven-Inge Nylund (S) 

Claus Engström (SD) 

Rolf Nersing (S) 

Bo Nersing (SD) 

Juan Chacon (S) 

Mait Johansson (M) 
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Övriga deltagare Märta Westerberg, Sekreterare 

Anna Gabrielsson, Sekreterare 

Sara Lauri, Kanslichef 

Ida Texell, Kommundirektör 

Thomas Lenell, Samhällsbyggnadschef 

Annica Ring, expert Migrationsverket § 58 temaärende 
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§ 42 Svar på medborgarförslag om 
plantering av ornäsbjörk i 
bostadsområden 

 Dnr KS 21/0227 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget som kommer att beaktas i 

kommande planering av nya bostadsområden samt i befintliga områden där 

komplettering kan komma att behövas.  

Sammanfattning 

Den 21 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att plantera ornäsbjörk i nya 

bostadsområden samt i äldre områden som behöver kompletteras. 

Ornäsbjörken är sedan 1985 Sveriges riksträd och förslagsställaren anser att 

arten bör finnas i alla Sveriges kommuner. Det är dessutom en björksort som 

inte bildar några pollenhängen vilket är positivt för allergiker. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och ser positivt på initiativet 

från medborgaren. Då man vid utbyggnad av nya bostadsområden måste ta 

hänsyn till många aspekter såsom sammanhållen estetik, lämplighet i aktuellt 

område, miljön runt plantering m.m. är det inte aktuellt att plantera ornäsbjörk i 

alla nya bostadsområden.  

Kontoret ser positivt på det symboliska i förslaget, att plantera Sveriges 

riksträd i kommunen och tar med sig förslaget och tittar på platser där det kan 

vara lämpligt för framtida plantering av ornäsbjörk.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut § 66, den 28 april 2021 

• Medborgarförslag inkommet den 21 mars 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget som kommer att beaktas i 

kommande planering av nya bostadsområden samt i befintliga områden där 

komplettering kan komma att behövas.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kommunfullmäktige 

• Tekniska nämnden 
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§ 43 Yttrande över remiss avseende 
vägledning för jordbruksmark i den 
fysiska planeringen 

 Dnr KS 22/0090 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som 

sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till vägledning för 

jordbruksmark i den fysiska planeringen. Vägledningen är rådgivande och 

syftar till att underlätta för kommunerna i hanteringen av jordbruksmark i den 

fysiska planeringen, bland annat genom att klargöra vilka utredningar och 

bedömningar som krävs för att uppfylla kraven i lagstiftningen.  

Upplands-Bro kommun ser positivt på vägledningen och framför att den 

kommer fungera som ett viktigt underlag för kommunens fysiska planering. 

Kommunen lyfter dock även ett antal förslag till förbättringar och vidare 

arbete.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022  

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över remiss av 

vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen, den 3 mars 

2022  

• Länsstyrelsens remissmissiv, den 20 januari 2022  

• Länsstyrelsens förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska 

planeringen, den 20 januari 2022  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det 

till Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen Stockholm, Landsbygdsavdelningen 

stockholm@lansstyrelsen.se (märk svaret med diarienummer 408-

67187-2021) 
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§ 44 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV 
kraftledning mellan Överby och 
Kungsängen 

 Dnr KS 21/0533 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som 

sitt eget och överlämna det till Vattenfall. 

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintlig 70 kilovolt 

(kV) kraftledning mellan transformatorstationerna i Överby, Sollentuna 

kommun och Kungsängen, Upplands-Bro kommun till 130 kV. Åtgärden kan 

genomföras genom ombyggnation av befintlig 70 kV ledning (alternativ A) 

eller genom att anlägga en ny 130 kV ledning med en ny sträckning (alternativ 

B). Vattenfall förordar alternativ A.  

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag på yttrande  

Kommunen delar Vattenfalls bedömning angående valet av förordat stråk, och 

förordar alternativ A. En ledningsdragning enligt alternativ B skulle få 

betydande konsekvenser för invånare i Brunna och kraftigt begränsa utveckling 

på norra Stäksön och i Rankhus-området, där det finns pågående planprocesser. 

Om alternativ B blir aktuell så förordar kommunen en markförlagd ledning vid 

Brunna.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 1 mars 2022  

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 1 mars 2022  

• Vattenfall Eldistributions samrådsunderlag, den 24 februari 2022  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det 

till Vattenfall. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Sweco Sverige AB: overbykungsangen@sweco.se 
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§ 45 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV 
luftledning mellan Bro och Kungsängen 

 Dnr KS 22/0198 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som 

sitt eget och överlämna det till Vattenfall. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar sig till förmån för 

eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att trygga 

elförsörjningen lokalt. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130 kV 

kraftledning mellan Bro och Kungsängen. Med anledning av detta bjuder 

Vattenfall in till undersökningssamråd. I samrådsförslaget presenteras tre 

alternativa sträckningar där två går utmed E18 efter att ha förlagts i markkabel 

mellan västra delen av Brunna och befintlig nätstation i östra delen av Brunna. 

En alternativ dragning av denna del dras norr om Brunna och genom Lejondals 

naturreservat. Från trafikplats Kockbacka föreslås två dragningar, på norra och 

södra sidan av E18. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på 
undersökningssamrådet 

Vattenfall förordar det alternativ som går luftvägen, norr om Brunna, vidare 

genom Lejondals naturreservat och förbi trafikplats Kockbacka, längs E18 till 

den nya nätstationen i Bro. 

Det finns många frågetecken i det samrådsunderlag som Vattenfall har sänt ut 

men det är ändå tydligt att det alternativ som är bäst ur kommunalt perspektiv 

är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den 

dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som 

möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås 

ledningarna med ett väldigt litet avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Ur 

det perspektivet är stråk 1A att föredra.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars, 2022 

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende 

planerad ny kraftledning mellan Bro och Kungsängen, den 21 mars, 

2022 
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• Vattenfall Eldistributions underlag för utredningssamråd avseende 

kraftledningar Bro-Kungsängen 2 mars, 2022 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det 

till Vattenfall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på ändring 

med följande motivering: 

”SD reserverar sig och förordar en alternativ lösning där en markförlagd kabel 

läggs från nya Bro station till den uppgraderade (70 kV => 130 kV) befintliga 

stationen i Kungsängen, med kabeln förlagd i stråk 1A och 1B, på en sträcka 

motsvarande uppskattningsvis max 10 km.  

SDs motivering är att Vattenfalls förslag med luftledning i stråk 1A kommer att 

påverka naturmiljön mycket negativt vid södra delen av Lejondalssjön 

(Lejondals naturreservat) samt att ett val av stråk 3 menligt kommer att inverka 

på kommunens framtida expansion i området.” 

Beslutsgång 

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

Katarina Olofssons (SD) ändringsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 

förslag. 

 

Votering begärs och genomförs. En röst på ”Ja” är en röst på kontorets förslag 

till beslut, och en röst på ”Nej” är en röst på Katarina Olofssons (SD) förslag. 

Under votering lämnas 14 röster på ”Ja” och 2 röster på ”Nej”. 

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets 

förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S) X  

Jan Stefanson (KD) X  

Mattias Peterson (C) X  
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Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Catharina Andersson (S) X  

Annika Falk (S) X  

Conny Timan (S) X  

Erik Karlsson (V) X  

Sara Ridderstedt (MP) X  

Katarina Olofsson (SD)  X 

Johan Silversjö (SD)  X 

Fredrik Kjos (M) X  

 

Beslutet skickas till: 

• samrad@rejlers.se 
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§ 46 Yttrande på samråd avseende ny 
utredningskorridor mellan Markeby och 
Överby 

 Dnr KS 19/0506 

Beslut 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och 

överlämna det till Svenska Kraftnät. 

2. att paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar sig till förmån för 

eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-elförbindelse mellan stationerna 

Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen 

kommer att ersätta den befintliga 220 kV-förbindelsen som idag sträcker sig 

mellan de båda stationerna. Förslaget var ute på samråd under våren 2020 och 

på kompletterande samråd för delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp 

under hösten 2020. Upplands-Bro kommun har yttrat sig vid dessa tidigare 

tillfällen.  

Med anledning av synpunkter som inkommit under samrådsprocessen 

genomför Svenska kraftnät ett kompletterande samråd för en alternativ 

utredningskorridor för delsträckan mellan Markeby i Upplands-Bro kommun 

och Överby i Sollentuna kommun.  

Upplands-Bro kommun lyfter i yttrandet synpunkter kopplade till bebyggelse 

och boendemiljö, naturreservatet Lejondal, naturvärden, kulturmiljöer och 

landskapsbild, planförhållanden samt önskemål om markförläggning.  

Efter avslutat samråd kommer synpunkterna att sammanställas och en 

sammanvägd bedömning göras för att uppdatera utbyggnadsförslaget. Detta 

förslag kommer ligga till grund för den fortsatta tillståndsansökan.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 11 mars 2022  

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 17 mars 2022  

• Svenska kraftnäts samrådsunderlag, februari 2022 

• Kommunstyrelsens yttrande, §126, den 28 oktober 2020  
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• Svenska kraftnäts samrådsunderlag kompletterande samrådsunderlag 

för delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp, september 2020 

• Kommunstyrelsens yttrande, §69, den 27 maj 2020  

• Svenska kraftnäts samrådsunderlag planerad förbindelse och 

ledningsåtgärder mellan Hamra och Överby, april 2020  

• Upplands-Bro kommuns översiktsplan, ÖP 2010, antagen i december 

2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018  

• Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, antagen i juni 

2017  

• Fördjupad översiktsplan för Bro tätort, FÖP Bro 2040, antagen i 

februari 2022  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta  

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och 

överlämna det till Svenska Kraftnät. 

2. att paragrafen justeras omedelbart. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på ändring 

med följande motivering: 

”SD reserverar sig och förordar alternativ B som enda rimliga lösning med 

motiveringen ”Oavsett om man väljer linjedragning A eller B så får man tyvärr 

en påverkan på Lejondals naturreservat. SD anser dock att linjedragning B ger 

den absolut minsta påverkan på själva naturreservatet samt tillhörande befintlig 

bebyggelse”. 

Beslutsgång 

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

Katarina Olofssons (SD) ändringsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 

förslag. 

 

Votering begärs och genomförs. En röst på ”Ja” är en röst på kontorets förslag 

till beslut, och en röst på ”Nej” är en röst på Katarina Olofssons (SD) förslag. 

Under votering lämnas 14 röster på ”Ja” och 2 röst på ”Nej”. 

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets 

förslag till beslut. 
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Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S) X  

Jan Stefanson (KD) X  

Mattias Peterson (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Catharina Andersson (S) X  

Annika Falk (S) X  

Conny Timan (S) X  

Erik Karlsson (V) X  

Sara Ridderstedt (MP) X  

Katarina Olofsson (SD)  X 

Johan Silversjö (SD)  X 

Fredrik Kjos (M) X  

 

Beslutet skickas till: 

• Svenska kraftnät: registrator@svk.se  
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§ 47 Kommunalt partistöd och lokalbidrag i 
Upplands-Bro kommun inför 
mandatperiod 2023-2026 

 Dnr KS 22/0145 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Nuvarande regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun för 

nästkommande mandatperiod, med anpassning till nu gällande 

kommunallagstiftning samt med ett tillägg om rätt till lokalbidrag antas.  

2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp på två 

förhöjda prisbasbelopp.  

Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska kostnaden. 

Sammanfattning 

Den 15 december 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om att inrätta en 

fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun. 

I samband med inrättandet antog Kommunfullmäktige ett reglemente för den 

nya fullmäktigeberedningen. Enligt reglementet har fullmäktigeberedningen till 

uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintliga 

regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun.  

Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av regler 

för kommunalt partistöd ska beredningen lämna förslag till ändringar genom en 

skriftlig redovisning. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas av 

Kommunfullmäktige. Innan Kommunfullmäktige tar ställning till 

fullmäktigeberedningens förslag ska förslaget beredas av Kommunstyrelsen. 

Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att föreslå 

Kommunfullmäktige anta nuvarande regler för kommunalt partistöd i 

Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod, med anpassning till 

nu gällande kommunallagstiftning.  

Kommunledningskontoret ställer sig bakom fullmäktigeberedningens förslag 

och föreslår därutöver att rätten till lokalbidrag infogas i reglerna i form av en 

ny paragraf samt att nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett 

maxbelopp på två förhöjda prisbasbelopp. 
  



  

PROTOKOLL 17 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2022. 

• Reviderade regler för kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-

Bro kommun. 

• Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk 

ersättning till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i Upplands-

Bro kommun. 

• Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022. 

Förslag till beslut 

1. Nuvarande regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun för 

nästkommande mandatperiod, med anpassning till nu gällande 

kommunallagstiftning samt med ett tillägg om rätt till lokalbidrag antas. 

2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp på två 

förhöjda prisbasbelopp.  

Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska kostnaden. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 
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§ 48 Ordningsföreskrifter gällande 
fyrverkerier på allmän plats 

 Dnr KS 21/0634 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nuvarande ordningsföreskrifter 20 § 

gällande fyrverkerier och pyrotekniska varor så att tiden för tillåtelse att 

använda dessa ändras från kl. 15-03 till kl. 18-01.  

Sammanfattning 

Efter en motion från miljöpartiet har kommunstyrelsens den 27 oktober 2021 

beslutat att ge kommundirektören ett uppdrag att se över reglerna kring 

fyrverkerier som finns i kommunen.  

Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsspaning och kan konstatera att 

det skiljer sig från kommun till kommun hur användningen av pyrotekniska 

varor har reglerats och kontoret har därför funnit att det kan vara lämpligt att 

anpassa tiden för när pyrotekniska varor kan användas utan tillstånd. För att 

kunna tillgodose så många intressen som möjligt, såväl djur, hälsa och miljö 

som människors önskan att få fortsätta fira nyårsafton med fyrverkerier föreslås 

därför en justering av tiden för användning av fyrverkerier från kl. 15.00 – 

03.00 till 18.00 – 01.00.  

Ordningsföreskrifterna reglerar idag undantag från tillståndsplikten på 

nyårsafton och valborgsmässoafton. Kommunledningskontoret ser ingen 

anledning att vare sig lägga till fler dagar eller reducera antal dagar som är 

undantagna från tillståndsplikten. 

Då antalet vård- och omsorgsboenden har förändrats behöver uppräkningen i 

sista stycket revideras. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nuvarande ordningsföreskrifter 20 § 

gällande fyrverkerier och pyrotekniska varor så att tiden för tillåtelse att 

använda dessa ändras från kl. 15-03 till kl. 18-01.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Trygghets- och säkerhetsavdelningen 

• Kommunikationsenheten 

 

  



  

PROTOKOLL 20 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag våren 2022 

 Dnr KS 21/0621 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 april 2022 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 19 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 april 2022 

godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 

 

  



  

PROTOKOLL 21 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 50 Redovisning av obesvarade motioner 
våren 2022 

 Dnr KS 21/0622 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 april 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 29 obesvarade 

motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

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

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 april 2022 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 
  



  

PROTOKOLL 22 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 51 Årsredovisning 2021 
 Dnr KS 22/0012 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att årsredovisning 2021 godkänns 

2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2022 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar ej i beslutet. 

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och Conny 

Timan (S) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med 

anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. Årsredovisningen 

omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning 

och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalbokslut samt nämndernas 

fullständiga verksamhetsberättelser och uppföljningsrapporter för Intern styrning 

och kontroll finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har 

upprättats med iakttagande av god redovisningssed.  

 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 128,7 mnkr.  

 

Årets balanskravresultat är 128,6 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att 

kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. I 

förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för 

god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas 

måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, samtliga 

nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-16    
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att årsredovisning 2021 godkänns 

2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2022 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomichef 

• Revisorerna 

  



  

PROTOKOLL 24 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Revisionsrapport - Granskning av 
redovisningsrutiner 

 Dnr KS 22/0082 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 

revisionsrapporten om granskning av redovisningsrutiner. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har låtit externa revisorer från Ernst & Young 

granska kommunens redovisningsrutiner. Utifrån rapport från den genomförda 

granskningen har kommunens förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer 

lämnat rekommendationer på åtgärder för att åtgärda de i rapporten beskrivna 

bristerna. Kommunstyrelsen har tagit till sig av de funna bristerna och avser 

åtgärda dessa enligt beskrivning i detta svar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 

revisionsrapporten om granskning av redovisningsrutiner. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Revisionen 

 

  



  

PROTOKOLL 25 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Revisionsrapport - Granskning av 
avtalshantering 

 Dnr KS 22/0083 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 

revisionsrapporten om granskning av avtalshantering. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i AB Upplands-

Brohus har låtit externa revisorer från Ernst & Young granska kommunens och 

Upplands-Brohus arbete med avtalshantering. Utifrån rapport från den 

genomförda granskningen har kommunens förtroendevalda revisorer och 

lekmannarevisorer lämnat rekommendationer på åtgärder för att åtgärda de i 

rapporten beskrivna bristerna. Kommunstyrelsen har tagit till sig av de funna 

bristerna och avser åtgärda dessa enligt beskrivning i detta svar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 

revisionsrapporten om granskning av avtalshantering. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Revisionen 

 

  



  

PROTOKOLL 26 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Framställan från AB Upplands-Brohus 
om bostadsproduktion på 
Köpmanvägen, etapp 1, i Bro 

 Dnr KS 22/0209 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Framställan från AB Upplands-Brohus om bostadsproduktion på 

Köpmanvägen godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att kommundirektören får i uppdrag att 

teckna ett tilläggsavtal med AB Upplands-brohus. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 

av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet och tillåts lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Framställan från AB Upplands-Brohus om bostadsproduktion på 

Köpmanvägen godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att kommundirektören får i uppdrag att 

teckna ett tilläggsavtal med AB Upplands-brohus. 



  

PROTOKOLL 27 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

 

”På Köpmanvägen planerades tidigare tre hyresrätter i 4 plan och detta röstades 

igenom där även Alliansen var positiva till dessa byggnader. 

Noteras kan att byggnaderna mot Köpmanvägen tog hänsyn till att kommande 

butiker i markplan var ett alternativ till lägenheter. 

De 3 miljoner kronor som Upplands-BroHus har lagt ner på det tidigare 

projektet kommer att belasta Upplands-BroHus hyresgäster antingen direkt 

eller indirekt. 

Vidare stoppades det föregående projektet av Upplands-BroHus ägare utan att 

något beslut har fattats i något kommunalt beslutande organ.” 

 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

"För Miljöpartiet är det självklart att Upplands-Bro hus i stationsnära läge ska 

bygga flerbostadshus med rimliga hyror och hög miljöklassning för fler, våra 

unga, äldre, ensamstående och andra grupper som idag har svårt att få tag på en 

bostad. Inte dyra radhus med hög månadsavgift." 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 

 

  



  

PROTOKOLL 28 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Ledamotsinitiativ från Alliansen ‐ 
Direktmarkanvisa byggrätter för 
trygghetsboende och vård- och 
omsorgsbostäder till Odalen 

 Dnr KS 22/0263 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i Uppdrag att omedelbart 

inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra tillkomsten av ett 

trygghetsboende och vård och omsorgsbostäder. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet och tillåts lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet och tillåts lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och Conny 

Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Fredrik Kjos (M), Martin 

Normark (L), Jan Stefansson (KD) och Mattias Peterson (L) med följande 

innehåll: 

Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns 

”Trädgårdsstaden etapp 1”. Odalen har visat intresse för kommunen i avsikt att 

bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt ett vård‐ och 

omsorgsboende.  

Med hänvisning till ovanstående ger kommunstyrelsen kommundirektören i 

uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att 

möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård‐ och omsorgsbostäder. 

Som ett första steg bör ett intentionsavtal med nämnda bolag förhandlas fram, 

som sedan ska ligga till grund för en direktmarkanvisning inom kvarteret 

Brogård 4:1 och 3:1. Kommunen ska med anledning av detta ta fram en 

värdering av de byggrätter som ska styra köpeskillingen gentemot Odalen. 

Området ska baseras på en aktuell marknadsvärdering som Kommunen ska 

tillhandahålla. Kommunen ska även äga rätt att inhämta ytterligare en 

marknadsvärdering i syfte att verifiera marknadsvärdet för Området. Sådan 

ytterligare marknadsvärdering ska inhämtas från en till parterna oberoende 



  

PROTOKOLL 29 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

värderingsfirma. Den slutliga köpeskillingen för Området ska baseras på det 

högsta värdet av dessa två marknadsvärderingar. 

Avseende behovet av vård och omsorgsbostäder ska behovet av dessa stämmas 

av med socialkontoret. 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Alliansen - Direktmarkanvisa byggrätter för 

trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder till Odalen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge 

kommundirektören i Uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen 

avseende att möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård och 

omsorgsbostäder. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på att initiativet sänds till kommunledningskontoret 

för beredning och samråd med kommunala pensionärsrådet. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Camilla Jansons (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 

förslag. 

 

Votering begärs och genomförs. En röst på ”Ja” är en röst på kontorets förslag 

till beslut, och en röst på ”Nej” är en röst på Camilla Jansons (S) förslag. 

Under votering lämnas 10 röster på ”Ja” och 6 röster på ”Nej”. 

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets 

förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  
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Mattias Peterson (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Catharina Andersson (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) X  

 

Protokollsanteckning 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

 

”PRO Samorganisation Upplands-Bro har lämnat in en inlaga om att den 

transparens och öppenhet som var ett flera gånger uttalat mål för Alliansen inte 

gäller pensionärernas intresseorganisationer. 

Samorganisationen är den största intresseorganisationen för 25% av 

kommunens innevånare och representerar runt 13% av denna intressegrupp. 

I sin skrivelse påpekar bland annat Samorganisationen att ”I reglementet för de 

Kommunala Pensionärs Rådet (KPR) föreskrivs det att rådet skall vara ett 

forum för samråd i som frågor som rör kommunens äldre.” 

Att ett beslut här inte sätter tidigare fattade beslut i kommunen ur spel påpekar 

Samorganisationen i följande citat ur dess skrivelse: ”Reglementet är fastställt 

av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige 2018-06-13 

paragraf 90.” 
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Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

 

"Miljöpartiet ser behov av fler trygghetsbostäder i vår kommun. Vi vill se en 

markanvisningstävling där fler aktörer får möjlighet att bidra med förslag om 

form och funktion för bygget, och som på bästa sätt avspeglar kommunens 

vision med hänsyn till miljö- och social hållbarhet i bedömningen. För oss är 

det självklart att äldre- och omsorgsnämnden, PRO, SPF och andra 

intresseorganisationer också deltar i en samrådsdialog." 

Reservationsmotivering 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering: 

”I konservens med tidigare gällande princip för ledamotinitiativ ska dessa åter 

till kontoret för beredning. Socialdemokraterna ser efterfrågan och behovet 

av trygghetsboende och äldreboende som högprioriterade, planer och 

intentionsavtal fanns framtagna redan 2018 men har av någon anledning 

arbetades det ej vidare med dessa planer, vilket vi såklart beklagar.  

Socialdemokraterna utgår ifrån att en miss har begåtts och att kommunen rättar 

till denna och samråder med kommunala pensionärsrådet, KPR, enligt 

Reglementet fastställt kommunfullmäktige. 2018-06-13 paragraf 90. Det är 

viktigt att KPR är med tidigt i processen. 

En prioriterad planprocess tar 2½-3 år om man har viljan, håller fokus 

och tydligt prioriterar planen, det kan finnas många aspekter och synpunkter 

på var ett trygghetsboende och ett äldreboende ska placeras geografiskt utifrån 

förutsättningar, behov och trivsel. Detta ska såklart prövas.  

Innan några beslut om placering och utformning fattas samt bör 

UpplandsBrohus och andra aktörer få chansen lämna förslag på hur de kan 

bygga äldreboende och trygghetsboende. Vi anser att det är viktigt att idéer om 

ett byggande prövas i konkurrens.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 

• Kommunstyrelsen 
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§ 56 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet - Strömhopp och 
tystnadskultur 

 Dnr KS 22/0281 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet går till 

kommunledningskontoret för beredning. 

Sammanfattning 

Den 12 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet med följande innehåll: 

Strömhopp och tystnadskultur! 

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen ett 

övergripande ansvar för personalfrågor i kommunen. 

 6 § Personalpolitiken Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Det har tyvärr, under en längre tid funnits en oro i personalgrupper och 

anmärkningsvärt hög personalomsättning på Samhällsbyggnadskontoret.  

Sedan 2019 har 49 personer slutat. Det är 44,8 % av alla medarbetare på 

samhällsbyggnadskontoret på två år och 51% under en treårsperiod, dvs nästan 

varannan medarbetare som har slutat.  
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med arbetsmiljön och en tystnadskulturen som håller på att få ordentligt fäste. 

Det är viktigt att lyssna på och involverar medarbetarna i processen för ett 

respektfullt och hållbart arbetsliv samt en hållbar personalpolitik. 

 S, V och MP yrkar att Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande 

åtgärder: 

1. Anlita extern kompetens för att utföra en omfattande internutredning av 

arbetsmiljön på Samhällsbyggnadskontoret. Medarbetare måste genom löfte 

om anonymitet och ges möjlighet att berätta om sina upplevelser och 

eventuella utsatthet på arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 

allvar framåt ska ta tag i de problem som på olika sätt bidrar till en oacceptabel 

arbetsmiljö. Handlingsplanen bör också belysa vikten av att aktivt motarbeta en 

tystnadskultur. 

 

Camilla Janson Kommunalråd i opposition (S) 

Erik Karlsson Gruppledare (V) 

Sara Ridderstedt Gruppledare (MP) 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet – Strömhopp och tystnadskultur 

Förslag till beslut 

Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande åtgärder: 

1. Anlita extern kompetens för att utföra en omfattande internutredning av 

arbetsmiljön på Samhällsbyggnadskontoret. Medarbetare måste genom löfte 

om anonymitet och ges möjlighet att berätta om sina upplevelser och 

eventuella utsatthet på arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 

allvar framåt ska ta tag i de problem som på olika sätt bidrar till en oacceptabel 

arbetsmiljö. Handlingsplanen bör också belysa vikten av att aktivt motarbeta en 

tystnadskultur. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar på att ledamotsinitiativet går till 

kommunledningskontoret för beredning. 



  

PROTOKOLL 35 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag, 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  

PROTOKOLL 36 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna - bonus och 
uppskattning kopplat till covid-19 

 Dnr KS 22/0283 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet går till 

kommunledningskontoret för beredning. 

Sammanfattning 

Den 12 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna i 

Upplands-Bro med följande innehåll: 

Våra medarbetare är hjältar och inget tack är stort nog och ett bevis på 

uppskattning skulle kunna vara en extra bonus. 

Bokslutet för 2021 redovisar ett helårsresultat på 128,7 mnkr 

Socialdemokraterna i Upplands-Bro anser att anställda som jobbat under den 

svåra pandemin ska få en extra bonus som tack för hårt slit under Corona 

pandemin. 

Det är mer än rätt att en del av vårt överskott går tillbaka till personalen för 

deras hårda arbete under mycket ovanliga år (2020 och 2021) till följd av 

covid-19-pandemin. 

Därför föreslår vi, Socialdemokraterna, att kommunstyrelsen beslutar att dela 

ut ett extra engångsbelopp om 4 000 kronor till personalen för deras hårda 

arbete under mycket ovanliga år (2020 och 2021) till följd av covid-19-

pandemin. Förslagsvis i juni eller augusti. 

Under pandemin är det många föräldrar och barn som bidragit för att 

hålla nere smittspridningen. Vädjan och uppmaning om att hålla barn hemma 

från förskolan pga. risk för smittspridning eller tufft personalläge har 

hörsammats av alla dem som haft möjlighet att stanna hemma så att de som ej 

haft möjlighet eller förutsättningar kunnat lämna barn på förskolan och 

verksamheterna i huvudsak har fungerat under pandemin.  

Avgift för förskoleplats har betalats till kommunen oavsett, som ett bevis på 

uppskattning vill vi, Socialdemokrater, att kommunen ger samtliga familjen 

som har barn i förskolan en avgiftsfri månad, förslagsvis juni eller augusti.  

Socialdemokraterna yrkar därför att ärendet bereds skyndsamt för att  

1. 4 000 kronor extra utbetalas på lönen till alla anställda som jobbat 

halvtid eller mer under pandemin (2020 och 2021) inklusive 

timavlönade. 



  

PROTOKOLL 37 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

2. En avgiftsfri månad erbjuds samtliga familjer som har barn i förskolan, 

förslagsvis juni eller augusti. 

Camilla Janson (S) 

Kommunalråd i opposition, Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen 

Upplands-Bro 

Beslutsunderlag 

1. Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – bonus och uppskattning 

kopplat till covid-19 

Förslag till beslut 

1. 4 000 kronor extra utbetalas på lönen till alla anställda som jobbat 

halvtid eller mer under pandemin (2020 och 2021) inklusive 

timavlönade. 

2. En avgiftsfri månad erbjuds samtliga familjer som har barn i förskolan, 

förslagsvis juni eller augusti. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar på att ledamotsinitiativet går till 

kommunledningskontoret för beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag, 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  

PROTOKOLL 38 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapporter 

- Trygghet 

- Rysslands krig - säkerhetsläge omvärld 

- Sommar 2022 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

- E-tjänst GIS 

- Krisberedskapsplan 

Temaärende Migrationsverket - Annica Ring 

- Lägesrapport Ukraina 

  



  

PROTOKOLL 39 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Delegationsbeslut 
1. Yttrande avseende detaljplan för Stäketfläcken, fastighet Stäket 1:1 m.fl., i 

Järfälla kommun 

 Dnr KS 22/0062 

  

2. Yttrande om anmälan om vattenverksamhet Kockbacka gärde 

 Dnr KS 21/0615 

  

 

 

  



  

PROTOKOLL 40 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Anmälningar 
1. Inbjudan - Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering 16-17 maj 

2022 

 Dnr KS 20/0184 

  

2. Tekniska nämnden beslut § 16 Antagande av dagvattenpolicy och 

dagvattenplan för Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 21/0365 

  

3. Inbjudan: Morgondagens Totalförsvar, 14 juni 2022! 

 Dnr KS 22/0018 

  

4. Program - digital konferens Regional utveckling 2022 den 10 maj 

 Dnr KS 22/0019 

  

5. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 

2022-02-23 

 Dnr KS 22/0089 

  

6. Styrelseprotokoll från Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde 2022-03-08 

 Dnr KS 22/0164 

  

7. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-02-28 

 Dnr SN 22/0010 

  

8. Bygg- och miljönämndens beslut § 17 - Tillsynsplan 2022, ALL.2022.60 

 Dnr BMN 21/0015 

  

9. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 

 Dnr  

  

10. Kallelse till Leader Mälardalens årsmöte den 28 april 2022 

 Dnr KS 22/0228 

  

 

 

 



 

    1 (1)  

 
Kommunledningskontoret 
 Datum     

  2022-04-14     

  

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1
0

0
0
, 
v
1
.1

, 
2

0
1
7

-0
3
-1

6
  
  

 

 

Tillägg till protokollsutdrag §§ 45-46 från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 april 2022 

Efter kommunstyrelsens sammanträde den 13 april har två ledamöter, Anders 

Åkerlind (M) och Hans Åberg (L) anmält jäv för §§ 45-46. Votering 

genomfördes i båda ärendena med resultat 14 "Ja" och 2 "Nej". Anders 

Åkerlind (M) och Hans Åberg (L) röstade "Ja".  

Eftersom utfallet av Anders Åkerlind (M) och Hans Åbergs (L) röster i 

voteringen inte påverkar resultatet behöver beslutet inte upphävas och tas om 

på nytt. 

 




