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§ 151 Tillägg till exploateringsavtal för 
Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde (Kungsängens-
Tibble 1:331 m:fl.) 

 Dnr KS 18/0245 

Beslut 
Upprättat förslag på tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) godkänns. 

Sammanfattning 
Avtalets syfte är att reglera åtaganden och kostnader för utbyggnad av 
cirkulationsplats i enlighet med antagen detaljplan för Norrboda-Brunna 
handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.), nr 1301. 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 28 oktober 2020 beslutade 
utskottet att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreslaget tillägg i 
exploateringsavtalet för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde 
(Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.). 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 
• Förslag till tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handelsoch 

verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor 
• Exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) inkl. bilagor, 
den 2 februari 2015 

• Samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag § 54 Tillägg till 
exploateringsavtal för Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde (KungsängensTibble 1:331 m:fl.) 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag på tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m:fl.) godkänns. 
 

Beslutet skickas till: 

• Norrboda Exploatering AB 
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§ 152 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

 Dnr KS 20/0701 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 
entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 
och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
Entreprenadindex, serie 311. 

Reservationer 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.  
 
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 
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brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter. 

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan. 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 
minoritetsåterremitterades ärendet vilket är anledningen till att 
Kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020. 

• Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är 
markerade med gult. Daterad 2020-10-08. 

• Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 
9. 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 19 oktober 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 28 oktober 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 11 november 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 
entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 
och 2024-01-01 
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5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
Entreprenadindex, serie 311. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mary Svenberg (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 
återremitteras med följande för komplettering med en genomgripande 
utvärdering och översyn av de i taxan ingående beräkningsparametrarna så att 
förändringar kan göras för att vi ska få en mer rättvis taxa. De kompletteringar 
som måste göras är:  

1. Särskilja kostnaden för å ena sidan vatten och å andra sidan avlopp 
(alltså spill- och dagvatten.)  

2. Identifiera kostnaderna för dagvattenhantering gata och fastighet. 
3. Analys av vilken andel av kostnaderna för dagvatten gata som bör 

tas av allmän platsmarkshållare respektive fastighetsägare.  
4. Täckningsgrad för anläggningsavgifterna. 
5. Analys av hur taxan påverkar avgifterna för olika avgiftsskyldiga  
6. Översyn av om taxan uppfyller lagens krav på den grundläggande 

fördelningsregeln om fastighetens nytta. 
7. Att fördelningen mellan de olika parametrarna är rättvis. 

 
Erik Karlsson (V) stödjer för Vänsterpartiets räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande.   
 
Mary Svennberg (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet avslås. 
 
Erik Karlsson (V) stödjer för Vänsterpartiets räkning Socialdemokraternas 
avslagsyrkande.   

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, liggande förslag, 
återremiss med uppdrag eller avslag. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras 
idag och finner bifall. Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för att 
ärendet ska avgöras idag och ”Nej” står för Socialdemokraternas 
återremissyrkande. Under voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster.  

Ordförande ställer därefter liggande förslag mot Socialdemokraternas 
avslagsyrkande. Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för liggande 
förslag och ”Nej” står för Socialdemokraternas avslagsyrkande. Under 
voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster. Ordföranden finner 
därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  
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Omröstningsresultat 
Votering begärs när ordförande ställer liggande förslag mot återremiss. 
Votering genomförs där ”Ja” står för att ärendet ska avgöras idag och ”Nej” 
står för Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Namn Ja Nej 

Martin Normark (L) vice ordförande X  

Camilla Janson (S) andre vice ordförande  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) 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) ordförande X  

Under voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster. 

Votering begärs när ordförande ställer liggande förslag mot avslag. Votering 
genomförs där ”Ja” står för liggande förslag och ”Nej” står för 
Socialdemokraternas avslagsyrkande. 

Namn Ja Nej 

Martin Normark (L) vice ordförande X  

Camilla Janson (S) andre vice ordförande  X 



  PROTOKOLL 9 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) 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) ordförande X  

Under voteringen lämnas 11 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster. Ordföranden finner 
därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

Vi Socialdemokrater anser att hanteringen av ärendet strider mot 
kommunallagen och dess intentioner. Den av Kommunfullmäktige begärda 
kompletteringen ”Innan taxan kan antas måste ärendet kompletteras med en 
genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående 
beräkningsparametrarna så att förändringar kan göras för att vi ska få en mer 
rättvis taxa.”    
 
Detta har inte verkställts. Motiveringen till återremissen är inte ens omnämnd i 
ärendet.  
 
Detta strider mot kommunallagens intensioner.   
 
Av förarbetena till kommunallagen framgår att ”Regleringen i första stycket 
innebär ett skydd för minoriteten”   
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 ”Återremiss innebär att ärendet kompletteras med ytterligare 
beslutsunderlag innan beslut kan fattas. Ärendet skickas då tillbaka till 
beredande organ, som kan vara en nämnd, en fullmäktigeberedning eller 
styrelsen. Det beredande organet ska därefter bereda ärendet på nytt och lämna 
ett förslag till beslut i ärendet.”  
 
På grund av att ärendet enligt vår mening fortfarande är ofullständigt yrkade vi 
därför i första hand återremiss för komplettering med en genomgripande 
utvärdering och översyn av de i taxan ingående beräkningsparametrarna så att 
förändringar kan göras för att vi ska få en mer rättvis taxa. De kompletteringar 
som måste göras är:   

1. Särskilja kostnaden för å ena sidan vatten och å andra sidan avlopp 
(alltså spill- och dagvatten.)   

2. Identifiera kostnaderna för dagvattenhantering gata och fastighet.  
3. Analys av vilken andel av kostnaderna för dagvatten gata som bör tas 

av allmän platsmarkshållare respektive fastighetsägare.   
4. Täckningsgrad för anläggningsavgifterna.  
5. Analys av hur taxan påverkar avgifterna för olika avgiftsskyldiga   
6. Översyn av om taxan uppfyller lagens krav på den grundläggande 

fördelningsregeln om fastighetens nytta.  
7. Att fördelningen mellan de olika parametrarna är rättvis.  

Detta bifölls inte av Kommunstyrelsen. Därför är vi tvungna att avslå förslaget 
eftersom vi anser att inte innehåller nödvändiga kompletteringar för att beslut 
ska kunna tas.  

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 153 Svar på motion om sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön i vård 
och omsorg 

 Dnr KS 18/0170 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård och omsorg 
anses besvarad. 

Reservationer 
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.  
 
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Vänsterpartiets förslag.  

Sammanfattning 
Vänsterpartiet inkom den 25 april 2018 med en motion gällande 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. I sin 
motion beskriver Vänsterpartiet de försök som gjorts runt om i landet de 
senaste åren och deras sammanfattning är att effekterna av detta har varit 
positiva och att effekterna av detta skulle bidra till att: 

• personalen orkar ett helt arbetsliv 

• rekrytering och bibehållandet av personal skulle underlättas 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet genom minoritetsåterremiss den 
24 april 2019 med uppdraget att tydliggöra: 

1. Hur och varför huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och 
Kommunal strider mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen?  

2. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta? 
 

Kommunledningskontoret har svarat på återremissfrågorna och bedömer att 
förslaget är för kostsamt då resurserna behövs för att stärka kvaliteten istället 
för att anställa fler. Kommunledningskontorets förslag till beslut är därmed 
att motionen bör anses besvarad i och med denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 
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2019 
• Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och vård och 

omsorg den 25 april 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård och omsorg 
anses besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet återremitteras.  

Mary Svenberg (S) stödjer Vänsterpartiets återremissyrkande. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Vänsterpartiets återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Votering 
begärs och genomförs där ”Ja” står för att ärendet ska avgöras idag och ”Nej” 
står för Vänsterpartiets återremissyrkande. Under voteringen lämnas 10 ”Ja” 
röster och 6 ”Nej” röster. Ordförande finner därmed att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt liggande förslag.  

Omröstningsresultat 
Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för att ärendet ska avgöras idag 
och ”Nej” står för Vänsterpartiets återremissyrkande. 

Namn Ja Nej 

Martin Normark (L) vice ordförande X  

Camilla Janson (S) andre vice ordförande  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 
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Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) ordförande X  

 

Under voteringen lämnas 10 ”Ja” röster och 6 ”Nej” röster. Ordförande finner 
därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering:  

 I den återremiss som beslutades angavs det att en återremittering skulle ge 
svar på följande frågor: 

1. Hur och varför huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och 
Kommunal strider mot motionen, som anges som ett skäl att avslå 
motionen? 

2. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta? 
Svaren på de frågor som KS ställde i återremissen är i det första fallet 
missvisande och i det andra fallet ofullständigt.  
 

De kommuner och de regioner, mest känd är nog Mölndals sjukhus, som har infört 
6 timmars arbetsdag gör detta, enligt de 5 borgerliga partierna genom ett 
kollektivavtalsbrott? 
 
Från den privata sektorn har vi Toyota i Mölndal som sänkte arbetstiden till sex 
timmar med bibehållen lön och med det fick bättre lönsamhet, längre öppettider och 
ökad försäljning. Framför allt gav det en friskare och gladare personal och en lägre 
personalomsättning. Detta gjordes för snart 20 år sedan. För fem år sedan testades 
samma sak på en operationsavdelning i Mölndal. Försöket blev till slut permanent 
efter att man sett att produktiviteten ökat, sjukskrivningarna gått ner och att det blivit 
lättare att rekrytera personal. 
 
Att uteslutande redovisa bruttokostnader är oärligt och de här stora summorna 
stryper en öppen debatt i sak. Det finn nu så pass mycket forskning att det går att 
ta fram en kalkyl både på de besparingar som kommunen gör och som samhället 
kommer att göra i stort med minskande sjukvårdskostnader och förtida sjukbidrag! 
Trots de felaktigheter som Vänsterpartiet påpekar i beslutsunderlaget tycker de 5 
borgerliga partierna att motionen ansågs besvarad medan vi i opposition såg att så 
inte är fallet. 
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Dessutom är det fegt av de 5 borgerliga partierna att gömma sig bakom 
tjänsteskrivelsens förslag till beslut i stället för att ställa motionen mot ja eller nej, 
dvs mot tillstyrkan eller avslag. 
Mycket fegt! 
 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering:  

Vi, Socialdemokrater anser att hanteringen av ärendet strider mot 
kommunallagen och dess intentioner. Den av Kommunfullmäktige begärda 
kompletteringen är ej tillgodosedd.   
En djupt odemokratisk utveckling i Upplands-Bro kommun som vi är 
bekymrade över.   
   
Av förarbetena till kommunallagen framgår att   
”Regleringen i första stycket innebär ett skydd för minoriteten”   
”Återremiss innebär att ärendet kompletteras med ytterligare beslutsunderlag 
innan beslut kan fattas”.   
Ärendet skickas då tillbaka till beredande organ, som kan vara en nämnd, en 
fullmäktigeberedning eller styrelsen. Det beredande organet ska därefter 
bereda ärendet på nytt och lämna ett förslag till beslut i ärendet.”   

 
Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 
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§ 154 Motion från liberalerna om att införa 
tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0098 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete i 
och med införandet av den s.k. ”Upplands-Bromodellen” vilken bedöms ge de 
önskade positiva effekterna som eftersträvas i motionen. 

Sammanfattning 
Den 27 mars 2017 inkom en motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-
Bro kommun från Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L). Motionärerna 
föreslår att modellen, på försök, ska införas läsåret 2017/2018.  

På Liberalernas och övriga allianspartiers initiativ har Utbildningskontoret, i 
samverkan med ledningen för kommunens skolor, utvecklat frågan om 
tvålärarsystem till den så kallade Upplands-Bromodellen som under läsåret 
2020/2021 provas i flera skolor i kommunen.  

Utbildningsnämnden konstaterar att införandet av den s.k. ”Upplands-
Bromodellen” bedöms ge en del av de önskade positiva effekterna som 
motionärerna eftersträvar i de skolor som deltar i modellen. Det innebär bland 
annat möjligheten att utöka antalet kompetenta medarbetare i klassrummet och 
renodla lärarens undervisningsuppdrag. 

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 
är besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020 

• Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 29 

september 2020 

• Utbildningskontorets yttrande den 11 september 2020 

• Motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 27 mars 

2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete i 
och med införandet av den s.k. ”Upplands-Bromodellen” vilken bedöms ge de 
önskade positiva effekterna som eftersträvas i motionen. 
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Beslutet skickas till: 

• Motionsställarna 
• Utbildningsnämnden 
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§ 155 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

 Dnr KS 20/0665 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Reservationer 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 
 
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till  
Socialnämndens ansvarsområde. 
 
Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 
organisationsförändring. Ärendet lyftes under Kommunstyrelsens sammanträde 
den 28 oktober med beslut bifall men minoritetsåterremitterades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2020 vilket är 
anledningen till att ärendet lyfts på nytt.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2020 

• Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 24 september 2020 
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• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 29 september 
2020 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 
2020  

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
november 2020 

• Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar att ärendet ska avslås.  

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall.  

Mary Svennberg (S) yrkar för Socialdemokraterna att ärendet ska 
återremitteras med uppdrag att underlaget, Förslag till 
organisationsförändring, kompletteras med argument mot en förflyttning där 
man fokuserar särskilt på en risk- och konsekvensanalys gällande 
vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring.  

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande.   

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, liggande förslag, 
återremiss med uppdrag eller avslag. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras 
idag och finner bifall. Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

Reservationsmotivering 
Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering:  

Socialdemokraterna beklagar den nya odemokratiska hanteringen av 
återremisser som införts i Upplands-Bro kommun. En hantering där 
frågeställningar i återremisser nonchaleras, negligeras och förblir utan svar.  

I en demokratisk process är tjänsteskrivelserna sakliga, rättssäkra och 
opartiska samt uppfyller kommunfullmäktiges beslut om svar på återremissen.  
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En bekymmersam och djupt odemokratisk utveckling.   

Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste ta 
i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 
verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 
Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 
kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur 
vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till 
kommunens arbetsmarknadsinsatser.  

Socialdemokraterna föreslår därför att underlaget, Förslag till 
organisationsförändring, behöver kompletteras med argument mot en 
förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och konsekvensanalys 
gällande vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring.  

Erik Karlsson (V) stödjer ovanstående reservationsmotivering.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer ovanstående reservationsmotivering.  

Miljöpartiet lämnar följande reservationsmotivering:  

Unga vuxna och föräldrar är extra prioriterade grupper för en del av de insatser 
arbetsmarknadsenheten arbetar med. Miljöpartiet förordar därför en fortsatt 
nära koppling med tillhörande samordningsvinster med vuxenutbildningen och 
näringslivskontoret. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

SD konstaterar att en organisationsförändring i sig själv, inte automatiskt 
kommer att ge de verksamhetsvinster vi förväntar oss.  

SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i socialkontorets 
verksamhet skall genomföras.  

SD konstaterar även att denna organisationsförändring medför en drastisk 
minskning av ansvarsområdet för nuvarande "Gymnasie och arbetslivs 
nämnden". 

SD anser därför det vara rationellt att den återstående "Gymnasienämnden" 
snarast läggs ned och att gymnasienämndens ansvarsområde därmed överförs 
till Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
• Enhetschef AME 
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§ 156 Allmänhetens frågestund 2021 
 Dnr KS 20/0747 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2021.  

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 5 november 2020 

• Regler för allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2021.  
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§ 157 Internt miljöstipendium i Upplands-Bro 
kommun för 2019 

 Dnr KS 19/0710 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att enheten förening och anläggning samt enheten 
kulturscen inom kultur- och fritidskontoret tilldelas kommunens interna 
miljöstipendium för 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 § 10 att inrätta ett 
miljöstipendium för Upplands-Bros interna miljöarbete. Stipendiet är i första 
hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö och syftar till att öka 
medvetenheten om vikten av att skydda och bevara miljön. 

Finansiering av miljöstipendiet sker via den av Kommunstyrelsen beslutade 
klimatkompensationen och förslag på stipendiat lämnas in utav kommunens 
egna verksamheter. Enligt stadgarna ska miljöstipendiet användas till 
vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande åtgärder inom 
kommunens verksamheter. 

Det inkom fyra nomineringar till miljöstipendiet 2019. Tre nomineringar avsåg 
enheten förening och anläggning och en nominering enheten kulturscen, bägge 
enheter ligger inom kultur- och fritidskontoret. Kommunens 
miljöombudsgrupp har utvärderat nomineringarna med hänsyn till 
parametrarna långsiktighet, spridning av miljömedvetenhet samt hållbarhet. 
Miljöombudsgruppens utvärdering visar att enheternas miljöarbete är 
likvärdigt.  

Miljöombudsgruppen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att de nominerade 
kandidaterna delar på miljöstipendiet för 2019.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020 

• Bilaga – sammanställning miljöstipendiater 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att enheten förening och anläggning samt enheten 
kulturscen inom kultur- och fritidskontoret tilldelas kommunens interna 
miljöstipendium för 2019. 
Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidskontoret 
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§ 158 Partistöd 2021 
 Dnr KS 20/0358 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2020 godkänns. 

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

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

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 
2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 
Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i 
kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 
den 30 juni 2019. 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 i enlighet med gällande lagar och regler. 

Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade materialet och besluta om 
partiernas redovisningar och granskningsintyg godkänns.  
Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 
förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2020 

• Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

• den 19 oktober 2016) 

• Redovisning av partistöd 2019, Vänsterpartiet 

• Redovisning av partistöd 2019, Miljöpartiet 

• Redovisning av partistöd 2019, Moderata Samlingspartiet i Bro 

• Redovisning av partistöd 2019, Upplands-Bro Centerpartikrets 

• Redovisning av partistöd 2019, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 
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• Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna Upplands-Bro 

• Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna 

• Redovisning av partistöd 2019, Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2020 godkänns. 

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

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 
Upplands-Bro 
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§ 159 Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av Kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

 Dnr KS 20/0675 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att Upplands-Bro kommun till 

Kommuninvest ekonomisk förening ska återbetala förlagslånet på 
3 500 000 kronor som insatskapital. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om och vidtar de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare enligt bilaga 1. 

3. Att Kommunstyrelsen utser ekonomichefen att för Kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 
enligt besluten ovan. 

Sammanfattning 
Kommuninvest ekonomisk förening har vid föreningsstämman 16 april 2020 
beslutat om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvest 
fortsatta kapitalisering. Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för 
kommuner succesivt ökar från 900 till 1 300 kronor per invånare år 2021–
2024. För Upplands-Bro Kommun innebär det ytterligare insatskapital med 10 
114 800 kronor, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 okt 2020 

• Underlag på insatskapital kommande fyra åren 

• Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att Upplands-Bro kommun till 

Kommuninvest ekonomisk förening ska återbetala förlagslånet på 
3 500 000 kronor som insatskapital. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om och vidtar de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare enligt bilaga 1. 

3. Att Kommunstyrelsen utser ekonomichefen att för Kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 
enligt besluten ovan. 
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Beslutet skickas till: 

• Kommuninvest 
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§ 160 Entledigande av Seid Alajbegovic (S) 
som ersättare i Trygghetsutskottet 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Seid Alajbegovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Trygghetsutskottet. 

Sammanfattning 
Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Trygghetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2020 

Förslag till beslut 
Seid Alajbegovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Trygghetsutskottet. 
 

Beslutet skickas till: 

• Seid Alajbegovic (S) 
• Trygghetsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 
• Sekreterare 
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§ 161 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet 
efter Seid Alajbegovic (S) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Rolf Nersing (S) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid Alajbegovic 
(S). 

Sammanfattning 
Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Trygghetsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ersättare 
i Trygghetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid Alajbegovic (S). 

 
Beslutet skickas till: 

• Den valde  
• Trygghetsutskottet 
• Förtroendemannaregistret  
• Sekreterare 
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§ 162 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus 
Engström (SD) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny 
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har lyfts vid tidigare 
sammanträden men har flyttats fram. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus 
Engström (SD). 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Samhällsbyggnadsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 
  



  PROTOKOLL 29 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 163 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2021 

 Dnr KS 20/0749 

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 Stefanson (KD) 

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

Stockholms länsförbund för 
krishantering  

Ricard Wikman  
Koljo (C) 

Tina Teljstedt (KD) 

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

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski (M) Liselotte Lundgren 

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

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

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt 
(M) 

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

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt (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 
Göran Malmestedt ((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: Stanislaw Lewalski (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S) 

- Till revisor nomineras: Sara Lauri 

- Till ersättare som revisor nomineras: Ann Janson  



  PROTOKOLL 30 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

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 5 november 2020  

• Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och 
föreningsstämmor 2020. 

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 länsförbund för 
krishantering  

xxx xxx 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening  

xxx xxx 

Stiftelsen Lövsta gård  xxx xxx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xxx xxx 

Stockholms och Uppsala läns 
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 



  PROTOKOLL 31 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår följande:  

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

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

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

Österhöjdens garage  Stanislaw Lewalski 
(M) 

Jan Stefanson (KD) 

Stockholms länsförbund för 
krishantering  

Ricard Wikman  
Koljo (C) 

Tina Teljstedt (KD) 

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

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski 
(M) 

Liselotte Lundgren 

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

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

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt 
(M) 

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

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt 
(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 
Göran Malmestedt ((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: Stanislaw Lewalski (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S) 

- Till revisor nomineras: Sara Lauri 



  PROTOKOLL 32 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

- Till ersättare som revisor nomineras: Ann Janson  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag 
och frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt detta. Han finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Respektive bolag, stiftelse eller förening 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 33 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 164 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Begäran om förlängning av 
projektet Hållbar skola i syfte att öka 
tryggheten 

 Dnr KS 20/0813 

Beslut 
Ärendet överlämnas till kontoret för beredning. 

Sammanfattning 
Camilla Janson (S) väckte den 2 december ett ledamotsinitiativ, nedan 
återfinns ett utdrag från ledamotsinitiativet: 

Med anledning av Upplands-Brogymnasiets prognostiserade budgetunderskott 
har flera sparåtgärder genomförts under 2020. Utbildningskontorets 
bedömning är att eleverna inte märker av dessa besparingar och att de är 
medvetet valda för att inte påverka eleverna negativt samt att inte skapa oro 
hos personalen. Ytterligare besparingar ska genomföras under 2021. Att 
ekonomin kan bli ansträng kan vi alla förstå då elevpengen enligt 
länsprislistan ej räknas upp under 2021. 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. 

Kunskapsresultaten ligger enligt Kolada (databas för kommuner och regioner) 
i lägre fjärdedelen i riket och varierar mellan åren.  

Enligt Lärarförbundet årliga mätning ”Bästa skolkommun” Placerar sig 
kommunen på nummer 175 av 290 kommuner. Till kommunens svagheter lyfts 
bland annat fram: Resurser till undervisningen (271/290)  och Fullföljd 
gymnasieutbildning (269/290) 

Vi kan konstatera att den senaste systematiska kvalitetsarbetets, SKA rapporten 
till Gymnasiet och arbetslivsnämnden visar att endast två program (Bygg-och 
anläggning samt Ekonomi) har högre resultat jämfört med riket. 
Gymnasieskolan i stort ökar dock något men ligger ändå under riket. 

Det finns en synpunkt kopplat till besparingarna som skolan lyfter fram: 

• Istället för att minska antalet elevassistenter har dessa omfördelats till 
Hållbar skola och finansieras av projektet. Här ser vi en risk att 
tryggheten på skolan påverkas när projektet Hållbar skola avslutas 
efter vårterminen 2021. 

Socialdemokraterna föreslår:  
Projektet Hållbar skola ska förlängas i lämplig form för att fortsatt kunna 
arbeta för att öka tryggheten på skolan. Medel ska anslås ur 
Kommunstyrelsens pott för oförutsedda.  



  PROTOKOLL 34 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Begäran om förlängning av 

projektet Hållbar skola i syfte att öka tryggheten 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet överlämnas till kontoret för beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att ärendet ska överlämnas 
till kontoret för beredning. Han frågar om det kan bli Kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
 
  



  PROTOKOLL 35 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 165 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Extralön till anställda efter hårt 
arbete under Coronapandemin 

 Dnr KS 20/0812 

Beslut 
Ärendet överlämnas till kontoret för beredning. 

Sammanfattning 
Camilla Janson (S) väckte den 2 december ett ledamotsinitiativ med följande 
innehåll:  

Våra medarbetare är hjältar och inget tack är stort nog men ett bevis på 
uppskattning skulle kunna vara en extra bonus. 

Socialdemokraterna i Upplands-Bro anser att anställda som jobbat sedan i 
våras ska få en extra bonus som tack för hårt slit under coronapandemin. 

Socialdemokraterna föreslår:  

2 000 kronor extra ska utbetalas på Januarilönen till alla anställda som jobbat 
halvtid eller mer sedan i våras inklusive timavlönade. 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Extralön till anställda efter 

hårt arbete under Coronapandemin 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet överlämnas till kontoret för beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att ärendet ska överlämnas 
till kontoret för beredning. Han frågar om det kan bli Kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
 
  



  PROTOKOLL 36 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 166 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapport 

Trygghet och säkerhet 
• Covid-19 – Regionalt och lokalt. Upplands-Bro kommun ingår i 

samverkan Stockholmsregionen.  
• Samverkansöverenskommelsen med polisen har utvärderats och 

rapporterats till Trygghetsutskottet.   
 

Bolagen 
- Bolagen kommer omsätta ägardirektiven i linje med övergripande mål 

och budget för 2021.  
- Den 8/12 går budget upp för bolagen för beslut, vilket kommer 

informeras om vid nästkommande Kommunstyrelse. 
- Pågående arbete gällande omdaning för samhället i Bro. Fokus på att 

skapa ett hållbart samhälle.  
 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

Granhammarsvägen  
- Pågående arbete och tidplan för arbetet.  

 
 

 
  



  PROTOKOLL 37 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 167 Delegationsbeslut 
1. Löneöversyn för kommundirektör 2020   

2. Påskrivet brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av 
anläggningsarbete i Tegelhagen 

  

3. Avstå yttrande - Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport   

4. Upptagande av lån om 50 000 000 kr   

5. Planavtal för Länsmanstomten (Sylta 2:22)   

6. Uppdrag om julgåva till anställda och förtroendevalda   

7. Ordförandebeslut - Ytterligare anpassning av verksamhet med anledning 
av skärpta råd i regionen med anledning av Covid-19 

  

 

 
  



  PROTOKOLL 38 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 168 Anmälningar 
1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 46 - Yttrande - Förslag till 

fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 
  

2. Länsstyrelsens Beslut - ej prövning av detaljplan för Villa Skoga 
(Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), 404-60513-2020 

  

3. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2020-10-19   

4. SKR informerar - Självstyrelsens potential - Frihet och ansvar stärker 
samhällets kapacitet 

  

5. Intresseförfrågan om medverkan i tvåårigt ESF-projekt med fokus på 
samverkan med sociala företag 

  

6. Inbjudan från SKR - Webbsänt seminarium för fullmäktiges presidium   

7. Påminnelse: Inbjudan - Webbseminarium om allmännyttiga bostadsbolag 
och aktiv markpolitik som verktyg för bostäder till alla den 5 november 
2020 

  

8. Inbjudan till konferensen Östersjöfiske 2020, 19-20 november 2020   

9. Käppalaförbundets styrelseprotokoll från den 13 oktober 2020   

10. Lägesbild Corona 20 10 15 och summerande minnesanteckningar 
samordnande forum 

  

11. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 50 - Tertialrapport 2 år 2020   

12. Upprop för det svenska landskapet   

13. Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken – Goda exempel på 
kommunalt och regionalt arbete Konferens 3 december 2020 

  

14. Tekniska nämndens beslut § 92 - Sammanträdestider för Tekniska 
nämnden 2021 

  

15. Äldre- och omsorgsnämndens beslut §48 - Sammanträdestider för Äldre - 
och omsorgsnämnden 2021 

  

16. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 49 - Rapportering av ej verkställda 
och verkställda beslut per den 30 april 2020 

  

17. Expediering - Protokollsutdrag § 32 Äldre- och omsorgsnämnden - 
Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 
2020 

  



  PROTOKOLL 39 (39)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

18. Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän 
kommunal verksamhet | Viktig information från SKR (cirkulär 20:44) 

  

19. Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent 
och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:43) 

  

20. Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 | Viktig information från 
SKR, cirkulär 20:45 

  

21. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- 
HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:41) 

  

22. Länsstyrelsen bjuder in till en workshop där dom vill diskutera 
övergripande frågor som berör dom förändrade och utökade 
beredskapszonerna runt kärnkraftsanläggningar. 

  

23. Revisionsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport 2020   

24. Vetenskapsmän, läkare och folkvalda begär moratorium för 5G   

25. Revisionsrapport- Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet   

26. Storsthlm: Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar 
hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S/18/0098) 

  

27. Länsstyrelsens beslut om förordnande som begravningsombud, Ida 
Dahlgren 

  

28. Cirkulär 20:46 från SKR - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem 
och småhus i bostadsrättsform 

  

29. Information rörande digitalt hat och hot mot förtroendevalda   

30. Region Stockholms brev till kommundirektörer gällande behov av 
gemensamma åtgärder 

  

31. Käppalaförbundets fullmäktigeprotokoll från den 3 november 2020   

32. Käppalaförbundets nya förbundsordning från den 20 november 2020   

33. Förslag om nya restriktioner   
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