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§ 149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 
19:3) 

 Dnr KS 15/0583 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Genova Viby Fastighet 
AB för detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Viby (Viby 19:3), 
Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 
antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. Erik Karlsson (V) tillåts lämna en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar sig till förmån eget 
förslag till beslut.  lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån eget förslag till beslut. Sara 
Ridderstedt (MP) lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Alliansen tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 Tillväxtchefen i uppdrag 
att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 enligt reglerna för 
utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra utveckling av en blandad stadsdel med som mest 
850 bostäder i varierade former och storlekar. I området möjliggörs även för 
grundskola och förskola samt centrumverksamheter och kontor. 
Bostadsbebyggelsen är begränsad till högst fyra våningar. 

Parkering för bostäder sker i viss utsträckning på kommunalägd kvartersmark i 
syfte att uppnå högre trafiksäkerhet genom att backning över gångbana kan 
undvikas i trafikerade stråk. 
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Förslaget har reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen 
avseende total byggrätt genom sänkta hushöjder och begränsning i antalet 
tillåtna våningar. Villkor kring utbyggnadsordningen med hänsyn till 
verksamhetsbuller har utretts ytterligare och reviderats därefter.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 november 2021 

• Beslut om planuppdrag, KS den 11 november 2015, § 140 

• Behovsbedömning, den 18 december 2018 

• Plankarta, upprättad den 3 juli 2020, reviderad den 7 juni 2021 och den 
4 november 2021 

• Planbeskrivning, den 4 november 2021 

• Illustrationsplan, den 4 november 2021 

• Viby gestaltningsprogram, den 4 november 2021 

• Utredning granskning – Risk, den 13 oktober 2021 

• Utredning granskningsskede – Buller, den 14 oktober 2021 

• Utredning etapp- och skedesplan – Buller, den 22 september 2021  

• Granskningsutlåtande, den 4 november 2021 

• Samrådsredogörelse, den 7 juni 2021 

• Exploateringsavtal, den 4 november 2021 inklusive bilagor enligt 
nedan: 

- Plankarta (1) 

- Planbeskrivning (2) 

- Överenskommelse om fastighetsreglering (3) 

- Bytesavtal (4) 

- Utbyggnads- och driftskalkyl (5) 

- Etapp- och skedesplan (6) 

- Moderbolagsgaranti (7) 

- Etappindelning fastighetsreglering (8) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Genova Viby Fastighet 
AB för detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Viby (Viby 19:3), 
Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 
antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar på kontorets förslag till 
beslut säger ”Ja” och de som röstar på avslag säger ”Nej”. Vid votering lämnas 
8 Ja-röster, 3 Nej-röst och 5 avstår. Ordföranden finner därmed att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut  

Omröstningsresultat 
 Ja Nej Avstår 

Martin Normark (L) x   

Camilla Janson (S)   x 

Jan Stefansson (KD) x   

Lisa Edwards (C) x   

Anders Åkerlind (M) x   

Börje Wredén (L) x   

Marcus Sköld (M) x   

Andreas Åström (M) x   

Mary Svenberg (S)   x 
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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   

 

Reservationsmotivering 
Katarina Olofsson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Sverigedemokraterna anser att området är olämpligt för bostäder då det ligger 
inklämt mellan ett stort industriområde och hårt trafikerade 
Granhammarsvägen och utsätts för mycket buller av tung trafik. 
Granhammarsvägen är en naturlig barriär mellan industri och bostäder och 
befintliga bostäder skyddas av höga bullervallar och skogbevuxen naturmark. 
Att använda bebyggelse såsom flerfamiljshus som bullerdämpning för 
innanförliggande bebyggelse är olämpligt. Klagomål på buller från boende kan 
också i framtiden medföra att industrietableringar måste flytta. 
Områden för fritidsaktiviteter och rekreation är otillgängliga, om man inte är 
bilburen, då de endast kan nås genom att korsa eller nyttja hårt trafikerade 
vägar. 
Frågan om kollektivtrafik till Kungsängens Station måste lösas med Regionen. 
I dagsläget sker endast ny sträckning av befintliga busslinjer för att försörja 
nybyggda områden. Detta har en negativ inverkan för boende på landsbygden i 
och med att restiden till stationen förlängs drastiskt.” 
 
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering: 

" Miljöpartiet yrkar avslag på planförslaget som avviker från både 
Översiktsplanen och den Regionala utvecklingsplanen. Det saknas 
förutsättningar för god boendemiljö och finns betydande risk för segregation 
och svårighet att utveckla  trivsamma bostäder. Karaktären på aktuella 
verksamheter i området och fortsatt utbyggnad av logistik gör platsen olämplig 
för bostadsutveckling. Länsstyrelsen bedömer också att kommunen inte visat 
att planförslaget uppfyller krav avseende hälsa och säkerhet, med hänsyn till 
risker kopplade till transporter med farligt gods samt översvämning. 
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Länsstyrelsen anser inte att kommunen, med det bristande underlag som finns i 
ärendet, har visat att planförslaget inte innebär risker för människors hälsa och 
säkerhet." 

Protokollsanteckning 
Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Brobor ser med oro på att ministyret delar in oss boende i Kungsängen och i 
Bro i olika grupper. I detta förslag till beslut visar det med att i Bro flytta 
Broskolan till ett ytterområde av Bros centrala delar medan det samtidigt går 
alldeles utmärkt att förlägga en skola i Brunna i nära anslutning till Viby 
centrum.Detta samtidigt som de rapporter som kommer från polismyndigheten 
under i stort sett hela 2021 har påvisat att de flesta händelser som ger skäl till 
att medborgarna skall känna oro för brottslighet i vår kommun sker i Brunna. 

Vänsterpartiet vägrar att se på när den samlade borgerliga politikerkåren 
hänger ut ett visst område som extra belastat av brottslighet, i synnerhet när 
detta inte stämmer utan är ett hjärnspöke hos dessa kommunalt borgerliga 
förtroendevalda!” 
Jan Stefansson (KD) tillåts för Alliansens räkning lämna följande 
protokollsanteckning: 

”Brunnaområdet får ökad service! 

Upplands-Bro har sedan många år utvecklats i förhållandevis låg takt. En 
jämförelse kan göras med exempelvis Vallentuna kommun. Både Upplands-
Bro och Vallentuna hade cirka 18.000 invånare på åttiotalet. Vallentuna ökade 
sin befolkning med ungefär 10.000 fler invånare de efterföljande tjugofem 
åren. På senare år har det varit en efterfrågan på företagsetableringar och 
bostadsexploateringar i Upplands-Bro som aldrig förr. Detta är en utmaning! 

Att bygga ett samhälle är betydligt svårare och viktigare än att enbart bygga 
bostäder. Vi kan se det på utvecklingen i tex Brunna. Nya företag har etablerat 
sig i industriområdet och skapat många nya arbetstillfällen. När Coop flyttade 
från Brunna skapades ett tomrum där en stor del av service och 
dagligvaruhandel försvann och de stora parkeringsytorna gapade tomma. 

Redan 2015 gavs planuppdraget för samma område som vi kan förverkliga. 
Samhällsbyggnadsutskottet och Kommunstyrelsen har nu fattat beslut som ska 
föreläggas Kommunfullmäktige i december. Förslaget är Villor, Radhus och 
flerbostadshus med blandade upplåtelseformer. Ett torg med handel där 
Hemköp kommer att vara dagligvaruhandel. En skola och idrottssal där 
Internationella Engelska skolan blir huvudman och givetvis en förskola i 
området. 



  

PROTOKOLL 10 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Byggtiden är beräknad till tio år och kommer att ske i etapper där den centrala 
delen med skola och handel startar tillsammans med planerade radhus och 
villor.  

Vi ser fram emot ett Brunnaområde med ökad service och attraktivitet.” 

 
Beslutet skickas till: 

• Genova Viby Fastighet AB 
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§ 150 Investeringar på Björknäs camping inför 
år 2022 

 Dnr KS 21/0593 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2,5 miljoner kronor från 
Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kommunstyrelsen för fortsatt 
utveckling av Björknäs camping. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Annika Falk (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför sommarsäsongen 2021 vidtog samhällsbyggnadskontoret arbeten på 
Björknäs camping i syfte att möjliggöra campingverksamhet under kultur- och 
fritidskontorets försorg. Tidplanen var mycket kort och till följd av detta 
utfördes vissa åtgärder som provisorier vilka ej bedöms vara användbara för 
nästkommande säsong.  

För att kunna fortsätta bedriva campingverksamhet på platsen krävs ytterligare 
investeringar. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att medel om 2,5 miljoner 
kronor är tillräckligt för att genomföra nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2,5 miljoner kronor från 
Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kommunstyrelsen för fortsatt 
utveckling av Björknäs camping. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Annika Falk (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande 
protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna anser att Björknäs camping som är en kommersiell 
verksamhet ska drivas av extern aktör och beklagar att någon sådan ännu inte 
varit intresserad.  
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Socialdemokraterna ser positivt på att nödvändiga investeringar görs och 
förutsätter att arbetet fortsätter med att skapa rätt förutsättningar för en extern 
aktör." 
Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

• T.f. avdelningschef Projekt och myndighet 
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§ 151 Svar på medborgarförslag om 
busshållplats mellan Musikvägen och 
Rönnbärsvägen 

 Dnr KS 20/0473 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och håller med om att det 
behövs en busshållplats närmare Kungsängens IP än vad som finns idag. Det 
pågår arbete med att titta på vilka hållplatslösningar som kan vara lämpliga. 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Sammanfattning 
Den 27 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att det bör finnas en 
busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen, ungefär vid 
Kungsängens IP. En busshållplats här skulle enligt förslagsställaren göra så att 
fler barn kan komma iväg till träningar och röra på sig utan att de vuxna måste 
vara med. Även barn som kanske nu sitter hemma istället. Vissa barn kanske 
inte heller har föräldrar som kan skjutsa till träningen. I medborgarförslaget 
föreslås att man gör en busshållplats ungefär vid Lidl, på ett säkert sätt för barn 
och ungdomar att ta sig över vägen. Där finns redan ett övergångsställe, så 
förslagsställaren menar att det därför inte borde bli lika dyrt som om man hade 
behövt bygga en tunnel. Förslagsställaren skriver också att en busshållplats 
dessutom vore bra för de som bor i Norrboda och för butikerna där. 

Samhällsbyggnadskontoret håller med förslagsställaren om att det behövs en 
busshållplats i det här området, närmare Kungsängens IP. Kontoret håller också 
med om att det är viktigt att barn och ungdomar själva ska kunna ta sig till 
idrottsplatsen, utan att föräldrar ska behöva skjutsa dem alltid. För att barn och 
unga själva ska kunna ta sig till idrottsplatsen behövs både säkra gång- och 
cykelvägar och bra kollektivtrafik med säkra hållplatser i närheten. 
Förslagsställaren har också rätt i att en ny busshållplats i det här området 
dessutom vore bra för de som bor i Norrboda och för butikerna där.  

Det pågår arbete i kommunen med att titta på vilka hållplatslösningar som kan 
vara lämpliga närmare Kungsängens IP. Det gäller att hitta en trafiksäker 
lösning som går att genomföra. Samhällsbyggnadskontoret anser att 
medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till detta pågående 
arbete. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2021 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 10 juni 2020 
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• Medborgarförslag den 27 maj 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och håller med om att det 
behövs en busshållplats närmare Kungsängens IP än vad som finns idag. Det 
pågår arbete med att titta på vilka hållplatslösningar som kan vara lämpliga. 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 152 Svar på medborgarförslag om att 
kommunen årligen ska redovisa 
kostnader för flyktingmottagande 

 Dnr KS 19/0703 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) tillåts för Sverigedemokraternas räkning lämna en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen redovisar 
sina kostnader för flyktingmottagandet varje år i årsredovisningen. 
Motiveringen är för att se om det blir en förtjänst längre fram samt invånarnas 
rätt att veta.  

Mot bakgrund av att det i dagsläget inte är möjligt att ge en korrekt samlad bild 
av kommunens kostnader anser kommunledningskontoret att kostnaderna inte 
bör särredovisas i kommunens årsredovisning.   

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) tillåts för Sverigedemokraternas räkning lämna följande 
protokollsanteckning: 

”Enligt svensk lag förväntas förvaltningen vara ärlig mot sina 
kommuninvånare och redovisa de faktiska kostnader som föreligger för olika 
aktiviteter och insatser. I detta specifika fall vill inte förvaltningen redovisa de 
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faktiska kostnaderna och skyller på att man inte kan registrera etnicitet.  
 
Det handlar dock inte om att registrera den enskilde flyktingens etnicitet, det 
handlar bara om att kategorisera den behovssökande som ”flykting” och 
därmed skapa en grund för en mer detaljerad ekonomisk uppföljning. För att 
möjliggöra detta, så måste naturligtvis socialförvaltningens kontoplan 
uppdateras vilket förvaltningen förefaller ovillig att göra.  

Mot bakgrund av att Sverige just nu genomgår den största förändringen av 
befolkningens sammansättning under rikets 800-åriga historia, så är det 
anmärkningsvärt att förvaltningen inte öppet vill redovisa alla de kostnader 
som faktiskt föreligger för denna förändring och som kommuninnevånarna 
rimligtvis har rätt att få ta del av.” 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
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§ 153 Svar på motion om solceller 
 Dnr KS 19/0431 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning 
Den 17 augusti 2019 inkom en motion från Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, 
gällande solceller. Yttranden har begärts in från Bygg- och miljönämnden samt 
AB Upplands-Brohus.  

I motionen föreslår Vänsterpartiet följande:  

1. Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala 
bolags regi ska ha solceller.  

Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd samt Upplands-Brohus är det 
inte möjligt att genomföra detta utan att respektive fastighet först genomgår en 
utredning.  

2. Det placeras ut solceller /solpaneler på alla befintliga byggnader som 
kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter. 

Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd behöver respektive fastighet 
genomgå en utredning utifrån bland annat gällande lagstiftning innan beslut 
kan fattas om vilken energikälla som ska installeras.  

Enligt yttrande från Upplands-Brohus arbetar de efter antagna 
energieffektiviseringsstrategier vilket först innebär en optimering av befintliga 
undercentraler samt att energiåtervinning ska ske innan beslut kan fattas om 
förnyelsebar egenproduktion.   

3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 
solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag. 

Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd bedöms förslaget sakna 
lagstöd. Anledningen är att Boverket inte vill hindra den tekniska utvecklingen 
genom alltför detaljstyrande regler.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2021-11-06 
• Inkommande ärende från Vänsterpartiet 2019-08-17 ’Motion om 

solceller’. 
• Yttrande från Bygg- och miljönämnden 
• Yttrande från Upplands-Brohus samt kompletterande uppgifter 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 
• Miljöstrateg 
• Samhällsbyggnadschef 
• Bygglovschef 
• VD Upplands-Brohus 
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§ 154 Ansökan till sociala investeringsfonden 
– Flickors psykiska mående 

 Dnr KS 21/0535 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens gemensamma ansökan om 900 000 kr från den 
sociala investeringsfonden till projektet Flickors psykiska mående.  

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har skrivit en ansökan till kommunens sociala 
investeringsfond för att genomföra en fördjupad lokal studie i flickors 
psykiska mående i Upplands-Bro kommun.  

Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur 
kommunens barn och unga mår. Undersökningarna visar att många unga 
har problem med psykisk ohälsa, och att flickor i tonåren ofta mår sämre 
psykiskt än pojkar. För att kunna stärka flickors psykiska mående behövs 
en kvalitativ studie där bland annat orsakerna till flickors psykiska ohälsa 
kartläggs. 

Studien ska rikta sig mot flickor i högstadiet och flickor i 
gymnasieskolan, vilket gör att både Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden står bakom en 
gemensam ansökan. 

Nämnderna har antagit utbildningskontorets förslag om att överlämna 
ansökan till sociala investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret delar utbildningskontorets bedömning och 
föreslår därför att Kommunstyrelsen antar Utbildningsnämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens gemensamma ansökan om 
900 000 kr från den sociala investeringsfonden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2021 

• Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
sammanträde den 23 september 2021 

• Protokollsutdrag från Utbildningskontorets sammanträde den 26 
oktober 2021 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden den 9 september 2021 
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• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden den 11 
oktober 2021 

• Ansökan till sociala investeringsfonden – Fördjupad lokal studie i 
flickors psykiska mående, Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens gemensamma ansökan om 900 000 kr från den 
sociala investeringsfonden till projektet Flickors psykiska mående.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschef 
• Utbildningsnämnden 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 155 Yttrande - Storsthlms rekommendation 
om att anta Överenskommelsen om 
samverkan kring hälso-, sjuk- och 
tandvård för barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet 

 Dnr KS 21/0575 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Storsthlms överenskommelse om tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

Sammanfattning 
Nya bestämmelser om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser 
om samarbete i fråga om barn och unga som placeras utanför det egna hemmet 
infördes den 15 april 2017 i socialtjänstlagen (2001:453) samt i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30).  

Den politiska styrgruppen Vård i Samverkan (VIS) har uppdragit åt Storsthlm 
och Region Stockholm att skapa en överenskommelse som möter detta lagkrav. 
Parternas gemensamma målsättning med överenskommelsen är att säkerställa 
att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Med vård 
utanför det egna hemmet avses vård i familjehem, hem för vård och boende 
eller stödboende, jourhem och vård i särskilda ungdomshem.  

Överenskommelsen har varit ute på remiss i två omgångar vilket följts av 
ändringar, och samtliga kommuner har svarat att de ställer sig bakom 
överenskommelsen. Socialnämnden fattade den 21 oktober 2021 beslut (§ 61) 
om att rekommendera Kommunstyrelsen att anta överenskommelsen i enlighet 
med socialkontorets förslag till beslut. Kommunledningskontoret delar 
socialkontorets bedömning och föreslår därför i likhet med Socialnämnden att 
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 november 

2021 

• Protokollsutdrag § 61 från Socialnämndens sammanträde den 21 
oktober 2021 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021 
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• Storsthlms rekommendation om att anta Överenskommelsen om 
tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras 
utanför det egna hemmet 

• Överenskommelse - Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – 
Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region 
Stockholm 

• Länsövergripande rutindokument - Samverkansrutiner gällande hälso-, 
sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Storsthlms överenskommelse om tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Storsthlm senast den 28 februari år 2022 (e-post till 
registrator@storsthlm.se, dnr S/20/0008) 

• Socialchef 
• Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschef Barn- och ungdomsenheten 
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§ 156 Förbundsordning Samordningsförbund 
Samsund 

 Dnr KS 21/0576 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för 
Samordningsförbundet Samsund. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har efter beslut § 176 i fullmäktige den 11 november 
2020 ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. 
Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde 
den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.  

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta.  

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 
förbundet när Upplands-Bro kommun ansökt om medlemskap. I samband med 
utvidgningen ska förbundet byta namn till Samordningsförbundet Samsund. 
Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 
godkänt den nya förbundsordningen. Målsättningen är att Samordningsförbund 
Samsund är i gång den 1 januari 2022. 

Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2021 att godkänna föreslagen 
förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund, samt att 
rekommendera Kommunfullmäktige att göra detsamma. I och med att 
förbundet tagit beslut om budget för 2022 innan Kommunfullmäktige 
sammanträder så föreslår kommunledningskontoret att Kommunfullmäktige 
godkänner förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2021 

• Protokollsutdrag Socialnämnden § 62 den 21 oktober 2021 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 176 den 11 november 2020 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för 
Samordningsförbundet Samsund. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Socialchef 
• Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenhet (AFI) 

 
  



  

PROTOKOLL 25 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 157 Samverkansöverenskommelse 
kommun/polis 2022-2023 

 Dnr KS 21/0531 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Att godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-
Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, inklusive 
bilagor.  

 
2. Att kommundirektör får mandat att underteckna 

samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och 
lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro.  

Sammanfattning 
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun 
och lokalpolisområde Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram för ökad trygghet 
och säkerhet och för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och 
tryggheten öka. Inriktningen för samarbetet är en tät samverkan och tydliga 
samverkansområden.  

De fyra utvalda huvudområdena är  

- Inget utsatt område i Upplands-Bro  

- Våld  

- Trygga offentliga miljöer  

- Unga i riskzon 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021  

• Trygghetsutskottets beslut §21 den 29 oktober 2021 – 
Samverkansöverenskommelse kommun/polis 2022-2023 

• Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 2022-2023  

• Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse 2022-2023 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Att godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-
Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, inklusive 
bilagor.  
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2. Att kommundirektör får mandat att underteckna 
samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och 
lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområdeschef Lpo Järfälla/Upplands-Bro 
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§ 158 Group Violence Intervention (GVI) 
 Dnr KS 21/0571 

Beslut 
1. Att medverka till att Upplands-Bro kommun implementerar strategin 

Group Violence Intervention, för ökad trygghet och säkerhet genom 
minskat grovt våld. 

2. Att kommundirektör får i uppdrag att ingå en avsiktsförklaring med 
berörda organisationer och myndigheter. 

3. Att kommundirektör får i uppdrag att regelbundet återrapportera till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Brå (Brottsförebyggande rådet) har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld 
kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med 
anledning av detta har Brå inhämtat och initierat implementeringen av en 
amerikansk metod för att arbeta mot grovt våld i Sverige, metoden kallas för 
Group Violence Intervention (GVI). I Sverige har strategin implementerats i 
Malmö som pilotkommun. 
Regeringen har givit Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och 
Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner 
sprida strategin till fler orter i Sverige. GVI är en strategi som kräver ett nära 
samarbete mellan deltagande statliga myndigheter och kommuner. Strategin 
ska spridas till de frivilliga kommuner där myndigheterna bedömer det som 
mest lämpligt.  
 
Frågan har ställts till Upplands-Bro kommun tillsammans med Järfälla 
kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Alla aktörer måste 
tillsammans medverka i en implementering av strategin för att detta ska vara 
genomförbart. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021 

• Trygghetsutskottets beslut §25 den 29 oktober 2021, KS 21/0571-2 

Förslag till beslut 
1. Att medverka till att Upplands-Bro kommun implementerar strategin 

Group Violence Intervention, för ökad trygghet och säkerhet genom 
minskat grovt våld. 

2. Att kommundirektör får i uppdrag att ingå en avsiktsförklaring med 
berörda organisationer och myndigheter. 
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3. Att kommundirektör får i uppdrag att återrapportera till 
Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Edwards (C) yrkar att tredje beslutspunkten skrivs om till följande: 

”Att kommundirektör får i uppdrag att regelbundet återrapportera till 
Kommunstyrelsen.” 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Lisa Edwards (C) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
med Lisa Edwards (C) ändring och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområdeschef Lpo Järfälla/Upplands-Bro 
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§ 159 Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 21/0601 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett aktuellt 
kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun i samverkan med 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 19 oktober 2021 godkände Kultur- och fritidsnämnden en förstudie om 
kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat. Samtidigt fattade 
Kultur- och fritidsnämnden beslut om att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
om att ge Kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt 
kulturmiljöprogram i samverkan med Kommunstyrelsen. 

I förstudien om kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat 
konstateras att det finns flera vägar att gå för att både bevara, skydda och 
levandegöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Oavsett vilken väg kommunen 
väljer är det av stor vikt att noga inventera vilka kulturhistoriska värden som är 
önskvärda att bevara och vilken typ av skydd och skötsel som krävs för att 
detta ska kunna ske. 

Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia 
från forntid till nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia, 
representera hela områdets befolkning och omfatta såväl det säregna som det 
vanliga eller typiska i kommunen. 

Ett kulturmiljöprogram ska fungera som ett kunskapsunderlag och vara 
vägledande vid planläggning och lovgivning. Det kan också ligga till grund för 
hur kommunens kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas för att 
bidra till en attraktiv livsmiljö. 

Programmet syftar även till att sprida information om kommunens historia till 
invånarna, det kan användas i skolans undervisning och fungera som en 
turistguide. 

Kommunens kostnad för att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram beräknas 
uppgå till ca 400 000 kronor och ryms inom Kultur- och fritidsnämndens 
budgetram. Inför ett uppdrag att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram avser 
kultur- fritidskontoret att ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från 
Länsstyrelsen i Stockholm. 



  

PROTOKOLL 30 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2021. 

• Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 19 
oktober 2021. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2021. 

• Förstudie om kommunens förutsättningar för att inrätta ett 
kulturreservat. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett aktuellt 
kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun i samverkan med 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Samhällsbyggnadskontoret 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 160 Partistöd 2022 
 Dnr KS 21/0144 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 
granskningsintyg för 2020 inkommit innan den 30 juni 2021.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, 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 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 2020. Samtliga partier som är representerade i Upplands-Bro 
kommun i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32 har lämnat in 
redovisningar och granskningsintyg.  

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2021 
• Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad 

KF den 19 oktober 2016) 
• Redovisning av partistöd 2020, Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2020, Miljöpartiet 
• Redovisning av partistöd 2020, Moderata Samlingspartiet i Bro  
• Redovisning av partistöd 2020, Upplands-Bro Centerpartikrets  
• Redovisning av partistöd 2020, Socialdemokraterna i Upplands-Bro  
• Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna Upplands-Bro  
• Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna  
• Redovisning av partistöd 2020, Sverigedemokraterna  

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
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1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 
granskningsintyg för 2020 inkommit innan den 30 juni 2021.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, i 
enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 
Upplands-Bro 

 
  



  

PROTOKOLL 33 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 161 Inrättande av en fullmäktigeberedning 
för arvode och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda och kommunalt 
partistöd 

 Dnr KS 21/0595 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. En fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda och kommunalt partistöd inrättas och ersätter tidigare 
inrättad Demokratikommitté. 

2. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska 
ersättningar för förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-
Bro kommun antas med Kommunstyrelsens beslut om följande tillägg i 
§2: 

” Ersättare i fullmäktigeberedningen har endast närvarorätt vid 
sammanträden när de går in som tjänstgörande ersättare vid ordinarie 
ledamots frånvaro.” 

3. Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till 
Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt 
partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod.   

Sammanfattning 
Inför en ny mandatperiod finns frågor att ta ställning till som många kommuner 
väljer att hantera på ett partiöverskridande sätt. Vanligt förekommande är att 
kommuner använder sig av fullmäktigeberedningar för att inför en ny 
mandatperiod se över ärenden som berör det politiska arbetets former och 
förutsättningar. Målsättningen som finns i många kommuner är att ett beslut 
om former och förutsättningar för det politiska uppdraget ska fattas innan val 
till Kommunfullmäktige och ny mandatperiod.  

I en del kommuner finns det en tydlig reglering kring arbetsformer för 
fullmäktigeberedningar gällande frågor som berör förutsättningar för det 
politiska uppdraget. I andra kommuner har denna typ av 
fullmäktigeberedningar fått ett uppdrag av fullmäktige utan någon tydlig 
formalisering av arbetsformer eller hur redovisning av beredningens arbete ska 
ske.  
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Kommunledningskontoret konstaterar att det saknas tydlig reglering för hur 
beslut om det politiska arbetets förutsättningar ska beredas i Upplands-Bro 
kommun. 

Kommunledningskontoret föreslår därför följande förändringar: 

• Demokratikommittén ersätts med en fullmäktigeberedning med ett 
begränsat uppdrag som innebär att den genomför en översyn av 
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda samt regler för kommunalt partistöd inför varje 
mandatperiod.  

• Fullmäktigeberedningen får namnet ”Fullmäktigeberedning för arvoden 
och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt kommunalt 
partistöd.” 

• Ett reglemente antas för fullmäktigeberedningen med tydlighet kring 
sammansättning, mandatperiod, uppgifter, redovisningsformer, 
utredningsresurs från kommunens förvaltning etc. 

• Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till 
Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt 
partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2021 

• Förslag till Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd i 
Upplands-Bro kommun. 

• Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. En fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda och kommunalt partistöd inrättas och ersätter tidigare 
inrättad Demokratikommitté. 

2. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska 
ersättningar för förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-
Bro kommun antas. 

3. Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till 
Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt 
partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod.   
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår att följande mening läggs till i §2 i reglementet: 

” Ersättare i fullmäktigeberedningen har endast närvarorätt vid sammanträden 
när de går in som tjänstgörande ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen 
• Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 
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§ 162 Allmänhetens frågestund för 2022 
 Dnr KS 21/0577 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Allmänhetens frågestund anordnas 2022. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 
på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse 
frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill 
utser. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

• Regler för allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Allmänhetens frågestund anordnas 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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§ 163 Upplands-Bro kommuns 
Näringslivsstrategi 

 Dnr KS 21/0548 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun antas med följande 
justeringar: 

1. En ny skrivning i femte stycket på sida 10 enligt följande: 

”På landsbygden ska de areella näringarna med dess samhällsviktiga 
livsmedelsproduktion prioriteras. Landsbygdsplanen, i kombination 
med Näringslivsstrategin, tydliggör hur och med vilket stöd 
landsbygden i Upplands-Bro kommun kan utvecklas” 

2. Följande stycke läggs in på sida 4 mellan stycke 6 och 7: 

”Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i 
kommunen.” 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Sara 
Ridderstedt (MP) lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Sara Ridderstedts (MP) förslag 
till beslut. 

Sammanfattning 
Sedan den förra näringslivsstrategin antogs 2016 har kommunens 
näringsliv expanderat kraftigt, med ett flertal stora företagsetableringar.  
Näringslivet i Upplands-Bro kommun ska vara dynamiskt och diversifierat.  
All vår verksamhet utgår från att företag ska se kommunen som en attraktiv 
plats att etablera sig i och ge förutsättningar att växa. Genom ett gott 
företagsklimat kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet skapas för 
Upplands-Broborna. Kommunens näringslivsarbete leder till hållbar tillväxt 
och skapar utrymme för investeringar inom välfärd.  

För att ge bästa möjliga förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv inriktas 
Upplands-Bro kommuns strategiska näringslivsarbete på fyra sektorer: 

• Kommunikation, samverkan och dialog 

• Utbildning och arbetsmarknad 

• Hållbar samhällsbyggnad 



  

PROTOKOLL 38 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Service och myndighetsutövning  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2021. 

• Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun antas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Edwards (C) yrkar på att följande stycke i näringslivsstrategin: 

”På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras. Landsbygdsplanen, i 
kombination med Näringslivsstrategin, tydliggör vi hur och med vilket stöd 
landsbygden i Upplands-Bro kommun kan växa,”  

skrivs om till följande: 

”På landsbygden ska de areella näringarna med dess samhällsviktiga 
livsmedelsproduktion prioriteras. Landsbygdsplanen, i kombination med 
Näringslivsstrategin, tydliggör hur och med vilket stöd landsbygden i 
Upplands-Bro kommun kan utvecklas” 

Annika Falk (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att 
följande stycke läggs in på sida 4 mellan stycke 6 och 7: 

”Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen.” 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på återremiss med uppdrag att komplettera 
förslaget till Näringslivsstrategi med skrivningar om hur kommunen ska bli 
klimatneutral till 2030 dels genom våra egna verksamheter men också 
tillsammans med lokala företagare. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) återremissyrkande. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Lisa Edwards (C) ändringsyrkande. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Annika Falks (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.  

Sedan frågar ordföranden om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kontorets förslag till beslut och finner bifall.  



  

PROTOKOLL 39 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 
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Ordföranden frågar sedan om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Lisa Edwards (C) ändringsyrkande och finner bifall.  

Slutligen frågar ordföranden om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Annika Falks (S) tillägg och finner bifall. 

Ordföranden konstaterar därmed att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med kontorets förslag till beslut med Lisa Edwards (C) ändring samt Annika 
Falks (S) tillägg. 

Reservationsmotivering 
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering: 

”I förslaget till ny Näringslivsstrategi för Upplands-Bro kommun finns 
skrivningar om att vi ska vara en klimatneutral kommun 2030 vilket 
Miljöpartiet ställer sig helt bakom. Vi efterlyser dock skrivningar om hur detta 
ska uppnås, dels genom att vi som kommun går före i våra verksamheter vad 
gäller energi, vatten, avfallshantering, inköp, upphandling och transporter samt 
går fram med frågan om att sluta lokala Parisavtal med representanter från vårt 
lokala Näringsliv". 

Beslutet skickas till: 

• Näringslivschef 
• Kommunfullmäktige 
• Samtliga nämnder och kontorschefer 

 
  



  

PROTOKOLL 40 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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§ 164 Registrera kommunen som 
drönaroperatör 

 Dnr KS 21/0570 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att delegera till lämplig 
medarbetare med teckningsrätt att registrera kommunen som drönaroperatör 
hos Transportstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 
av paragrafen. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2021 införde Transportstyrelsen nya regler för att 
underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i 
takt med att trafiken ökar. Reglerna är gemensamma inom hela EU. För att 
Upplands-Bro kommun som arbetsgivare ska kunna ta det juridiska ansvaret 
för drönarflygningarna krävs att en medarbetare med teckningsrätt registrerar 
kommunen som operatör hos Transportstyrelsen. Det möjliggör också 
användning av fler drönare inom organisationen. Under 2021 och fram till nu 
(21-10-20) har alla drönarflygningar för kommunens räkning utförts av en 
enskild medarbetare på Kommunikationsenheten som både innehar 
drönarkörkort och är registrerad som operatör. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att delegera till lämplig 
medarbetare med teckningsrätt att registrera kommunen som drönaroperatör 
hos Transportstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 
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”Vänsterpartiet ser mycket positivt på att kommunen satsar på en egen 
drönaroperatör. Vi saknar dock regler för vilka uppgifter som kommunen 
drönare skall ha. 

Att först fatta ett beslut om ett införande för att därefter ta fram regler för 
drönarens arbetsområden är dock börja i fel ända. Det enda vettiga vore att i 
samband med detta beslut också ha haft en regelbok att besluta om.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunikations- och digitaliseringschef 
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§ 165 Ansökan Sociala Investeringsfonden 
Omdaning Bro avseende projektet 
Program temporära ytor och Wallstreet 
Stockholm 

 Dnr KS 21/0226 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om 4 900 000 kr från den sociala 
investeringsfonden till projektet ”Omdaning Bro – Program temporära ytor”.  

Sammanfattning 
För att stärka utvecklingen av centrala Bro och som en del i projektet 
Omdaning Bro har delprojektet Temporära ytor arbetats fram med en tydlig 
handlingsplan för hur delaktigheten bland invånare och verksamma i Bro kan 
utvecklas. Det handlar om att aktivera ytor som idag upplevs som otrygga, eller 
som definierats som målpunkter, eller viktiga stråk för att koppla samman olika 
delar av Bro. Till detta har samverkan med Wallstreet Stockholm förts vilket är 
i linje med Omdanings Bros uppdrag om utveckling av offentligt rum och 
invånares relation till detsamma. Projekten syftar till att skapa förutsättningar 
för medskapande, delaktighet och gemenskap i det offentliga rummet, vilket 
oftast planeras av få eller ockuperas av ett fåtal. Att systematiskt arbeta med 
programmering och delaktighet i invånares relation till sitt boendeområde 
bedöms vara en viktig del i att skapa ett socialt hållbart Bro som bygger på 
gemenskap genom aktiva mötesplatser. 

Omdaning Bro söker därmed finansiering för genomförandet av projekten i 
enlighet med ansökan till sociala investeringsfonden som biläggs 
tjänsteärendet.  

Arbetet bedrivs inom ramen för Omdaning Bro genom resurser tillsatta i 
projektet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021 

• Bilaga 1 Ansökan Sociala Investeringsfonden – Program temporära ytor 
och Wallstreet Stockholm. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om 4 900 000 kr från den sociala 
investeringsfonden till projektet ”Omdaning Bro – Program temporära ytor”.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och Fritidsnämnden 
• Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro Kommunfastigheter 
• Bro Utveckling 
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§ 166 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Dnr KS 21/0514 

Beslut 
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

2. Vid kommande sammanträden för Kommunstyrelsens arbetsutskott där 
Omdaning Bro behandlas ska rapporterna presenteras som 
beslutsärenden. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Camilla Janson (S) lämnar 
en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag till 
beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 
förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den 29 september 2021 väckte Camilla Janson (S) ett ledamotsinitiativ under 
Kommunstyrelsens sammanträde med syfte att utreda formerna för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott kopplat till projektet Omdaning Bro. 

Den 14 april 2021 beslutade Kommunstyrelsen att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott utses till beredande organ för Omdaning Bro. I beslutet §48 
framgår: 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till det beredande organet för 
Omdaning Bro. Inom ramen för sitt beredande uppdrag ges kommundirektören 
förutsättningar att tillse relevanta utredningar. De partier som inte har en invald 
ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott ges en adjungerad 
plats när Omdaning Bro bereds.” 

I och med beslutet fastställdes under vilka former Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska hantera projektet Omdaning Bro. Vid kommande 
sammanträden för Kommunstyrelsens arbetsutskott där Omdaning Bro ska 
behandlas ska rapporterna presenteras som beslutsärenden. Detta för att 
tydliggöra Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredande roll. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 
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• Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S)- Kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 29 september 2021 

• Kommunstyrelsens beslut §48 den 14 april 2021 

Förslag till beslut 
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

2. Vid kommande sammanträden för Kommunstyrelsens arbetsutskott där 
Omdaning Bro behandlas ska rapporterna presenteras som 
beslutsärenden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annika Falk (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag till 
beslut: 

1. Avveckla KSAUs arbete med Utveckling/Omdaning Bro i dess 
nuvarande och föreslagna form samt fortsättningsvis lämnar 
rapporterna till hela kommunstyrelsen. 

2. Alternativt utveckla arbetsformerna till inkluderande och beredande. 
 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Annika Falks (S) förslag på beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Annika Falks (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets 
förslag till beslut.  

Votering begärs och genomförs där de som röstar på kontorets förslag till 
beslut säger ”Ja” och de som röstar på Socialdemokraternas förslag till beslut 
säger ”Nej”. Vid votering lämnas 10 Ja-röster och 6 Nej-röster. Ordföranden 
konstaterar därmed att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets 
förslag till beslut. 
  



  

PROTOKOLL 46 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Omröstningsresultat 
 Ja Nej 

Martin Normark (L) x  

Camilla Janson (S)  x 

Jan Stefansson (KD) x  

Lisa Edwards (C) x  

Anders Åkerlind (M) x  

Börje Wredén (L) x  

Marcus Sköld (M) x  

Andreas Åström (M) x  

Mary Svenberg (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  

Reservationsmotivering 
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vi delar inte tolkningen av beredande roll. Att reducera beredande roll till att 
Power Points och rapporterna presenteras som beslutsärenden är en 
skendemokratisk manöver som vi helst avstår att delta i. Då det inte finns 
någon vilja till samarbete i denna fråga så är vårt förslag att kommande Power 
Points/Rapporter presenteras för hela kommunstyrelsen.  



  

PROTOKOLL 47 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Det är slöseri med tid och kommunala skattepengar att några få ledamöter från 
kommunstyrelsen ska kallas samman för att få en dragning av utsänt material, 
utan att det följs av någon dialog, beredning och möjlighet till inflytande.  

Socialdemokraterna beklagar djupt den ovilja till samarbete som M L C och Kd 
står för, i denna för kommunen viktiga utvecklingsfråga. Vi tog första stegen 
2017 genom uppdrag om FÖP för Bro/Kungsängen och det arbetet hade kunnat 
fortsätta tvärpolitiskt. Ledord i processen har varit långsiktighet, inkludering 
och hållbarhet men processen hålls inom en liten krets och utestänger 4 av 
kommunens 8 partier. Socialdemokraterna hade gärna sett ett samarbete och 
inkludering för långsiktighet. Vi jobbar vidare med frågan om utveckling Bro 
och utveckling Kungsängen.” 
Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
 
  



  

PROTOKOLL 48 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 167 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling 

 Dnr KS 21/0279 

Beslut 
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) väckt den 14 april gällande 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling anses besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Annika Falk (S) lämnar en 
reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021 väckte Camilla Janson 
(S) för Socialdemokraternas räkning ett ärende gällande kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling. Camilla Janson föreslog följande i 
ledamotsinitiativet. 

• Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond av resultatet för 
årsbokslutet 2020.  

• Att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av 
kommunens kompetensförsörjningsplan och kopplas planen till regelverk 
för kompetensförsörjningsfonden.  

• Återkomma med förslag till uppdaterad kompetensförsörjningsplan och 
regelverk för kommunens kompetensförsörjningsfond.  

Bedömningen är att kommunen inte behöver göra en översyn av 
kompetensförsörjningsplanen. Det är dock viktigt att det tas fram en individuell 
kompetensutvecklingsplan för att möta verksamhetens behov på kort och lång 
sikt. Eventuell avsättning till en kompetensförsörjningsfond behöver beslutas i 
samband med årsredovisningen för år 2021.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

• Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S)  

Förslag till beslut 
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) väckt den 14 april gällande 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling anses besvarad. 



  

PROTOKOLL 49 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annika Falk (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
ledamotsinitiativets förslag att 50 mnkr avsätts till en 
kompetensförsörjningsfond. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Annika Falks (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets 
förslag till beslut. 

Reservationsmotivering 
Annika Falk (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Att satsa på personalen är en för Socialdemokraterna viktig fråga. Det finns 
goda exempel av att arbeta med kompetensförsörjningsfond från andra 
kommuner och vi tror att även Upplands-Bro har kapacitet och kompetens att 
klara det. Att erbjuda kompetensutveckling är ett viktigt steg i arbetet att vara 
en attraktiv arbetsgivare, men också nödvändigt för att kommunens 
verksamheter ska möta upp Upplands-Brobornas behov. Fonden möjliggöra 
olika satsningar för att attrahera nya medarbetare till vår kommun.” 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 

 
  



  

PROTOKOLL 50 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 168 Beslut om att inleda upphandling av 
hyresvärd för ny skola i Bro 

 Dnr KS 21/0602 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har idag skolor i Kungsängen, Bro och Håbo-Tibble. 
För att täcka ytterligare behov av skollokaler samt få en mer funktionell 
lokalisering behöver kommunen bygga ny skola i Bro. Kommunen har därför 
tänkt avyttra fastigheterna Kockbacka 8:10 samt del av 2:1 till en extern 
hyresvärd som bygger en ny skola på fastigheten och som därefter hyr ut den 
nya skolan i Bro (Kockbacka gärde) till kommunen. Upphandlingen kommer 
att genomföras som en hyresvärdsupphandling. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att inleda upphandling av hyresvärd för Ny skola 
i Bro. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annika Falk (S) yrkar att uppdrag att bygga skolan lämnas till Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB.  

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar att Upplands-Bro Kommunfastigheter får 
uppdraget. Utifrån kommunens ansvar för skolplikten önskar vi rådighet över 
fastigheter, verksamhet och drift.  

Annika Falk (S) ansluter sig för Socialdemokraternas räkning till Sara 
Ridderstedts (MP) förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut vilka är bordläggning, 
avslag samt Sara Ridderstedts (MP) förslag till beslut. Ordföranden börjar med 
att fråga om ärendet ska bordläggas och finner bifall. 

 



  

PROTOKOLL 51 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 
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Beslutet skickas till: 

• Ekonomichef 
 
  



  

PROTOKOLL 52 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 169 Omfördelning av investeringsmedel 
från Kungshallen i Kungsängen till 
ridhuset i Bro 

 Dnr KS 21/0537 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel uppgående till 3,5 miljoner 
kronor från Kungshallen till ridhuset på Husbyvägen i Bro. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 september att hemställa till 
Kommunfullmäktige om att omfördela 3,5 miljoner kronor från Kungshallen 
till renovering av det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro.  

I maj 2020 stod den nya sporthallen i Kungsängen klar. Den totala budgeten för 
hallen uppgick till 83 miljoner kronor. Den slutliga totala investeringen har 
uppgått till 76,6 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta föreslås 3,5 miljoner 
kronor omfördelas till ridhuset. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel uppgående till 3,5 miljoner 
kronor från Kungshallen till ridhuset på Husbyvägen i Bro. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
 
  



  

PROTOKOLL 53 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 
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§ 170 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2022 

 Dnr KS 21/0583 

Beslut 
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme Fredrik Kjos (M) Jan Stefansson (KD) 

Österhöjdens garage Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stockholms läns civilförsvarsförening Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 
(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård Stanislaw Lewalski (M) Anders Bjurefors (C) 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund Marcus Sköld (M) Börje Wredén (L) 

Mälarens vattenvårdsförbund Mattias Peterson (C)  Junaid Joosani (M) 

Kommuninvest ekonomisk förening Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB Kjell Borg (M) Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma Marcus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 
Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras  
Marcus Sköld (M) 

- Till ersättare nomineras Conny Timan (S) 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras Tommy Öberg 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Maria Elström 

- Till revisor nomineras Sara Lauri 

- Till ersättare som revisor nomineras Ann Jansson. 



  

PROTOKOLL 54 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-12-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. 
Vid partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om 
att de styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag 
av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie 
ledamot representerar kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021. 

• Kommunstyrelsens beslut § 163 den 2 december 2020 - Val av ombud 
och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021. 

Förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening   Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx xxx 

Österhöjdens garage   xxx xxx 

Stockholms läns civilförsvarsförening  xxx xxx 

Stiftelsen Lövsta gård   xxx xxx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xxx xxx 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund  xxx xxx 

Mälarens vattenvårdsförbund  xxx xxx 

Kommuninvest ekonomisk förening  xxx xxx 

Mälarbanans intressenter AB  xxx xxx 

Svenskt Vattens föreningsstämma  xxx xxx 

1 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 
Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx  

- Till ersättare nomineras xxx  

2 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx  

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx  
- Till ersättare som revisor nomineras xxx 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar att samtliga invalda väljs om med undantag av 
Stiftelsen Lövsta gård där Anders Bjuresson (C) väljs in som ersättare samt 
följande förslag för beslutspunkt 2: 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras Tommy Öberg 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Maria Elström 

- Till revisor nomineras Sara Lauri 

- Till ersättare som revisor nomineras Ann Jansson. 

 
Lisa Edwards (C) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Respektive bolag och förening 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 56 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 171 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapporter: 
• Covid-19 

• Trygghet och säkerhet 

• Sommaren 2022 

• Kommundirektör Ida Texell önskar alla en god jul och gott nytt år. 

Samhällsbyggnadschefens rapporter: 

• Info Gata/ Park/ Trafik 

• Info VA och avfall 

 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) avslutar mötet med att tacka 
samtliga invalda i Kommunstyrelsen för deras engagemang och tålamod under 
det gångna året. Fredrik Kjos (M) tackar även kommundirektör Ida Texell och 
alla medarbetare för ett gott samarbete och ett väl genomför arbete under året. 
Fredrik Kjos (M) önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 
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§ 172 Delegationsbeslut 
1. Svar - Remiss av Regional oljeskyddsplan för Stockholms län 

 Dnr KS 21/0551 
  

2. Svar på Församråd spänningshöjning och ombyggnation av befintlig 70 
kV luftledning Kungsängen-Överby 
 Dnr KS 21/0533 

  

3. Tillförordnad socialchef den 29 - 30 december 2021 samt den 2 - 9 januari 
2022 
 Dnr KS 21/0001 
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§ 173 Anmälningar 
1. Protokoll Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2021-09-17 

 Dnr KS 21/0015 
  

2. Inbjudan från Region Kronoberg - Aktualitetsdagar kring Migration och 
Etablering 
 Dnr KS 21/0017 

  

3. Inbjudan från Boverket till dialogmöte om gestaltad livsmiljö den 21 
oktober 2021 
 Dnr KS 21/0017 

  

4. Seminarium - Myndighetshandläggning för ett bättre samhälle den 20 
oktober 2021 
 Dnr KS 21/0017 

  

5. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 
2021-10-19 
 Dnr KS 21/0048 

  

6. Kallelse till styrelsemöte med Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde den 9 
november 2021 
 Dnr KS 21/0371 

  

7. Socialnämndens beslut - § 60 Socialnämndens lokalinventeringsrapport år 
2021 
 Dnr KS 21/0488 

  

8. Översiktlig granskning av delårsrapport 2021 
 Dnr KS 21/0584 

  

9. Beslut om ändring av permanent restriktionsområde ES R16 A-C 
Kungsängen, TSL 2021-3566 
 Dnr KS 21/0585 

  

10. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-10-11 
 Dnr SN 21/0009 

  

11. Nacka tingsrätts dom i mål M 6547-20 
 Dnr KS 20/0713 

  

12. Kungörelse förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-11-02 
Käppalaförbundet 
 Dnr KS 21/0051 

  

13. Inbjudan från Region Stockholm gällande digitalt informationstillfälle nytt 
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län, 19 
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november 2021 
 Dnr KS 21/0017 

14. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 0-27-
1--20 - Förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och 
stationsområde 
 Dnr KS 19/0564 

  

15. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 13 
oktober 2021 
 Dnr KS 21/0052 

  

16. Protokoll samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-10-26 
 Dnr KS 21/0014 

  

17. Inbjudan från SKR - Mänskliga rättighetsdagarna 2021 den 6-7 december 
2021 
 Dnr KS 21/0018 
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