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§ 1 Beslut om antagande - detaljplan för 
Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 
m.fl.), Kungsängen 
 Dnr KS 15/0383 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1 Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Pärlans Montessoriförskola 
(Ekhammar 4:405 m.fl.), godkänns.  

2 Detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 
m.fl.), nr 2002, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

3 Exploateringsavtal, inklusive bilagor med LSS Bostäder Sverige AB, 
dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, för detaljplan Pärlans 
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen, 2002, godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 24 september 2014 §48, tillväxtchefen i uppdrag att 
ta fram förslag till ny detaljplan för Pärlans Montessoriförskola för Ekhammar 
4:405 och del av 4:269, nr 2002, genom normalt planförfarande.  

Detaljplanen var ute på samråd under andra kvartalet 2022 och var ute på 
granskning under andra till tredje kvartalet 2022. Planförslaget syftar till att 
ändra användning från bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. 
Planen ska pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten så att den 
befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att utvecklas. Vidare 
utökas fastigheten för förskolan genom att ta mark i anspråk som i gällande 
plan är parkmark. Planen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet 
bostäder. Området för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 16 
stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas. Efter planens gransknings-
period har planförslaget reviderats efter Länsstyrelsens yttrande om att 
tillgodose miljökvalitetsnormer och risker för människors säkerhet och hälsa 
samt översvämningsrisk. Förslaget till detaljplan föreslås antas av 
kommunfullmäktige. 

 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas i 
samband med antagandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet regleras 
principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning för 
genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen 
med en befintlig byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken   
idag och ingen allmän plats planläggs så minskar innehållet i avtalet. 
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Huvudsakligen kommer byggbuller, dimensionering av VA, dagvatten i 
byggskede samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. 
Förutsättningarna för utredning och bekostande av VA-ledningarna regleras i 
exploateringsavtalet. Som bilaga till exploateringsavtalet finns en 
överenskommelse om fastighetsreglering som reglerar att exploatören ska 
erlägga en ersättning till kommunen för markköpet.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 december 2022  

• Samrådsredogörelse Pärlans Montessoriförskola, den 15 juni 2022 

• Samhällsbyggnadsutskottets beslut om samråd och granskning § 17, 
den 13 april 2022 

• Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag § 48, den 24 september 
2014 

• Avsiktsförklaring, förändring av detaljplan för fastigheten 4:405, den 
10 mars 2014 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1 Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Pärlans Montessoriförskola 
(Ekhammar 4:405 m.fl.), godkänns.  

2 Detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 
m.fl.), nr 2002, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

3 Exploateringsavtal, inklusive bilagor med LSS Bostäder Sverige AB, 
dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, för detaljplan Pärlans 
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen, 2002, godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• LSS Bostäder AB 
• Pärlans Montessoriförskola  
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§ 2 Överklagande av Mark- och 
miljödomstolens dom över detaljplan för 
Säbyholm - Utvecklad argumentation 
 Dnr KS 15/0282 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens utvecklade argumentation över 
Mark- och miljödomstolens dom för detaljplanen för Säbyholm som sin egen 
och överlämnar den till Mark- och miljödomstolen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet och tillåts lägga en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun beslutade att anta detaljplanen 
för Säbyholm den 15 juni 2022. Planen överklagades och Mark- och 
miljödomstolen meddelade den 23 november 2022 att den upphäver 
detaljplanen med hänvisning till att kommunen inte hade visat att 
förutsättningarna för att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk var 
uppfyllda. 

Upplands-Bro Kommun har överklagat domen och yrkar på att Mark- och 
miljööverdomstolen ska upphäva Mark- och miljödomstolens beslut. 

Skälen till detta är att kommunen menar att det finns anledning att betvivla att 
Mark- och miljödomstolen har dömt rätt då det inte är tydligt att detta område 
är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark. Om det är brukningsvärd 
jordbruksmark är det inte tydligt att en park skulle falla in under ”bebyggelse 
och anläggning”. Därför är det inte ett ianspråktagande i miljöbalkens mening. 

Även om det är att betrakta som ett ianspråktagande av jordbruksmark anser 
Upplands-Bro kommun att de villkor som ställs upp i Miljöbalken för att 
jordbruksmark ska kunna tas i anspråk är uppfyllda då det handlar om att 
använda marken för ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på 
ett tillfredsställande sätt på annan plats. 

Om Mark- och miljööverdomstolen inte skulle döma i enlighet med 
kommunens ståndpunkt yrkar kommunen på att planen antas i de delar som 
inte omfattar jordbruksmark med undantag för infarten till området. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 20 december 2022 
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• Överklagande av dom Säbyholm, den 20 december 2022 

• Mark- och miljödomstolens dom i mål P 5057-22, den 23 november 
2022 

• Beslut om antagande av detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 
5:45m.fl.) Kommunfullmäktige den 15 juni 2022, §83 

• Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016). Antagen av 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens utvecklade argumentation över 
Mark- och miljödomstolens dom för detaljplanen för Säbyholm som sin egen 
och överlämnar den till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt lämnar följande protokollsanteckning: 
"Miljöpartiet yrkar avslag. Vi vill se en varsam utveckling av kulturmiljön 
på Säbyholms unika förutsättningar och säkra upp att området också blir ett 
centrum för gröna arbetsmarknads- och utbildningssatsningar där kommunen i 
dialog med de boende och i partnerskap med andra aktörer skapar goda 
förutsättningar för både människor och grödor att växa. Säbyholm är klassat 
som ett tyst område med grönkil, riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv i 
den regionala utvecklingsplanen. Byggnation av nya bostäder bör ske innanför 
tätsortsavgränsningarna i kollektivtrafiknära läge med närhet till skola / 
förskola och annan service. "  

Beslutet skickas till: 

• Mark- och miljööverdomstolen c/o Mark- och miljödomstolen 
• Protorp FastigheterAB 
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§ 3 Suicidpreventiv handlings- och 
aktivitetsplan 
 Dnr KS 21/0588 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 2022–
2024. 

Sammanfattning 
Trygghetsutskottet beslutade den 26 november 2021 att ge Kommundirektör i 
uppdrag att ta fram förslag på en suicidpreventiv handlingsplan. 

Det övergripande syftet med att ta fram en suicidpreventiv handlingsplan var 
att förebygga suicidförsök och minska antalet suicid i Upplands-Bro kommun. 
Ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den 
enda utvägen.  

Den suicidpreventiva handlingsplanen ska tydliggöra kommunens ansvar för 
det suicidpreventiva arbetet och skapa förutsättningar för ett strukturerat och 
kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka 
medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att bättre 
uppmärksamma personer som kan befinna sig i riskzon.  

Arbetet förväntas leda till stärkt psykisk och fysisk jämlik och jämställd hälsa. 

Handlingsplanen anger riktning och pekar ut några utvalda prioriteringar som 
Upplands Bro kommun föreslås göra under åren 2022–24 i det suicidpreventiva 
arbetet och kopplas ihop med det nationella handlingsprogrammet för 
suicidprevention. 

Arbetsprocessen har bestått av omvärldsbevakning i syfte att ge en 
bakgrundsbeskrivning av sakområdet psykisk hälsa. I arbetet har även ingått att 
göra ett urval av satsningsområden baserat på en analys av lokala 
förutsättningar och behov.  

Satsningsområdena utmynnar i en aktivitetsplan i vilken konkreta aktiviteter 
beskrivs, vilka kommer att följas upp under den period som planen sträcker sig 
över.  

Den 25 november 2022 trygghets- och säkerhetsutskottet ett att föreslå 
kommunstyrelsen att anta suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 2022-
2024. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2022 

• Handlings- och aktivitetsplan för suicidprevention  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 2022–
2024. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen (för publicering) 
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§ 4 Delegering i ärenden enligt modell för 
ersättning till de privatpersoner som tar emot 
flyktingar i sitt hem 
 Dnr KS 22/0756 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar rätt att besluta i ärenden om ansökan om 

ersättning enligt den modell för ersättning till de privatpersoner som tar 
emot flyktingar i sitt hem som kommunfullmäktige antagit den 14 
december 2022, till kommundirektör. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra 
nödvändiga ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen i 
enlighet med detta beslut.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 14 december 2022 antagit en modell för 
ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem. 
Kommunstyrelsen ska enligt beslutet ansvara för verkställande och uppföljning 
av modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. För 
att hanteringen av ärenden enligt modellen ska bli effektiv föreslår 
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar rätt att besluta i 
ärenden om ansökan om ersättning enligt modellen.  

För att täcka in samtliga beslut i delegationen föreslås att kommunstyrelsen 
delegerar rätt att besluta i ärenden om ansökan om ersättning enligt modellen, 
för att på så sätt inte specificera vilka beslut som delegeras och därmed riskera 
att vissa beslut ändå måste beslutas i nämnd. Beslut som är principiella beslut 
eller beslut som bedöms vara av större vikt kommer beslutas i nämnd i enlighet 
med gällande lagstiftning. Som exempel skulle avslagsbeslut, som inte beror på 
rena formaliafel i ansökan, samt beslut om att kräva återbetalning kunna vara 
att betrakta som principiella.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2022 § 54 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar rätt att besluta i ärenden om ansökan om 

ersättning enligt den modell för ersättning till de privatpersoner som tar 
emot flyktingar i sitt hem som kommunfullmäktige antagit den 14 
december 2022, till kommundirektör. 
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2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra 
nödvändiga ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen i 
enlighet med detta beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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§ 5 Svar på ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna - En öppen och 
transparent process för hanteringen av inkomna 
ärenden inom visselblåsarfunktionen 
 Dnr KS 22/0644 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativet vara besvarat.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar en reservationsmotivering som återfinns 
i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna lämnade den 2 november 2022 ett ledamotsinitiativ om att 
införa en öppen och transparent process för hanteringen av inkomna ärenden 
till visselblåsarfunktionen där rapporter och utredningar som genomförs 
redovisas löpande till politiken när de är aktuella. 

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(visselblåsarlagen) innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett 
arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om 
missförhållanden och rapporterar den. Enligt 32 kap. 3b § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller sekretess i ärenden om uppföljning 
enligt visselblåsarlagen. Sekretessen gäller uppgifter som kan avslöja den 
rapporterande personens identitet. 

Kommunens visselblåsarfunktion fungerar idag så att anmälan görs via en e-
tjänst på kommunens hemsida. Anmälan granskas av en oberoende person på 
personalavdelningen. För det fall bedömning görs att anmälningen är av sådan 
karaktär att det finns behov av en vidare utredning tas kontakt med extern part 
som utreder anmälan och rekommenderar vilken åtgärd som ska vidtas. Om det 
inom ramen för en utredning behöver vidtas åtgärder som kräver politiska 
beslut innebär det att vissa frågor kan behöva lyftas till politiken. Detta inom 
ramen för vad sekretessbestämmelserna tillåter till skydd för anmälaren. 

Den enligt ledamotsinitiativet föreslagna hanteringen riskerar att strida mot den 
lagstiftning som har till syfte att skydda den som anmäler ett missförhållande. 
Att löpande redovisa inkomna rapporteringar, initierade utredningar eller 
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vidtagna åtgärder, även utan personuppgifter, skulle många gånger räcka för att 
berörda personer eller arbetsplatser kan identifieras. 

Mot bakgrund av detta måste rådande modell för processen anses uppfylla de 
krav som ställs i fråga om sekretess för uppgifter samt kraven på att 
hanteringen ska ske av särskilt utsedda oberoende och självständiga personer. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
ledamotsinitiativet därmed är besvarat. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022. 

• Socialdemokraternas ledamotsinitiativ den 2 november 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativet vara besvarat.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av 
ärendet för att kontoret ska svara på initiativet. I det fall ärendet inte 
återremitteras yrkar Socialdemokraterna på bifall till ledamotsinitiativet.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraterna bifallsyrkande om ärendet 
inte återremitteras. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, Camilla Jansons (S) 
förslag om återremiss av ärendet, Camilla Janson (S) yrkande på bifall till 
ledamotsinitiativet och liggande förslag till beslut. 

Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordförande Camilla Jansons (S) yrkande om bifall till 
ledamotsinitiativet mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt liggande förslag. 

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

”Socialdemokraterna beklagar djupt att M L Kd C tillsammans med sitt 
samverkansparti Sd nekar seriösa svar på oppositionens initiativ. Ytterligare 
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steg mot odemokratiska processer i vår kommun, vilket t vi djupt beklagar. 
Kommunen har inget detaljerat beslut om hur det ska återrapporteras. Att lägga 
ytterligare dimridåer för rapportering av visselblåsarrapporterring genom att 
gömma sig bakom en lagtext som regelverket i offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL) är irrelevant, denna lag ska självklart alltid gälla men har 
inget att göra med när man rapporterar utan vad och hur man rapporterar. I 
kommuner som vill jobba demokratiskt, öppet och transparant redovisas det 
löpande när de är aktuella, relevanta och validerade. Nu tvingas oppositionens 
företrädare att ha en stående begäran om att få ut visselblåsaranmälningar, 
vilket leder till tung administration. ” 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativtagaren 
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§ 6 Förstärkt kommunikation och 
samhällsinformation samt reviderad 
kommunikationspolicy 
 Dnr KS 22/0657 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 
kommunikationspolicyn. 

2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören får i uppdrag att vid behov 
göra redaktionella förändringar i kommunikationspolicyn.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunens kommunikation och 
samhällsinformation genom att regelbundenhet framställa och distribuera en 
tidning om kommunens verksamheter till 12 618 (SCB dec -21) hushåll i 
Upplands-Bro kommun. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

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

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag om en kommuntidning för 
att förstärka kommunens kommunikation till invånarna. En kommuntidning 
som distribueras regelbundet innebär att kommunen når ut med 
samhällsinformation till fler invånare kontinuerligt i syfte att ge mer kunskap 
och bättre insyn i kommunens arbete. Tidningen kommer även att finnas 
tillgänglig i PDF-format via kommunens webbplats.  

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 30 november 2022 med uppdrag 
till kommunledningskontoret att uppdatera kommunens 
kommunikationspolicy. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på en uppdaterad version 
av kommunikationspolicyn. Kommunledningskontoret föreslår även att 
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kommundirektören får i uppdrag att vid behöv göra redaktionella förändringar i 
kommunikationspolicyn. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023 

• Kommunikationspolicy 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 
november 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 
kommunikationspolicyn. 

2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören får i uppdrag att vid behov 
göra redaktionella förändringar i kommunikationspolicyn.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunens kommunikation och 
samhällsinformation genom att regelbundenhet framställa och distribuera en 
tidning om kommunens verksamheter till 12 618 (SCB dec -21) hushåll i 
Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 
 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Katarina Andersson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på bifall. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, yrkande om avslag och 
liggande förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering: 
"Partipolitisk kommunikation Politiska partierna har sina egna 
kommunikationskanaler för sin information. Den interna, externa och politiska 
kommunikationen optimeras och effektiviseras genom nära samarbete mellan 
tjänstemannaorganisationen och den styrande alliansens politiska sekreterare"   
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Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten (för publicering) 
• Kontorscheferna 
• VD Upplands-Brohus 
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§ 7 Ansökan social investeringsfond - 
Omdaning Bro och det interaktiva rummet 
 Dnr KS 22/0741 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om 5 840 000 kr från den 
sociala investeringsfonden till projektet ”Omdaning Bro - Det interaktiva 
rummet” enligt bifogad ansökan. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
till beslut och tillåts lägga en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer Miljöpartiets 
protokollsanteckning. 

Sammanfattning 
I kommunplan 2023 står det att möjliggörande av inflytande och påverkan för 
invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle varför utveckling av 
medborgardialoger är ett prioriterat område under 2023. En motståndskraftig 
demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande samtalet som 
kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv 

I linje med kommunens övergripande mål om invånarnytta och social 
hållbarhet avser projektet ”Det interaktiva rummet” att vidareutveckla arbetet 
med medborgardialoger som påbörjats inom ramen för Omdaning Bro. Nu med 
ett stärkt fokus på kopplingen till pågående utveckling och planprocesser i Bro. 
Arbetet kommer att ske i tät samverkan med invånare, civilsamhälle, 
kommunens verksamheter och det lokala näringslivet genom aktivering av det 
offentliga rummet. Aktivering av det offentliga rummet skapar förutsättningar 
för möten och dialoger mellan människor som inte nödvändigtvis annars sker 
samt skapar en grogrund för ökad social hållbarhet. All aktivering kommer att 
baseras på lokalsamhällets uttalade behov. Målet är att projektet ska leda till en 
högre grad av delaktighet, tillit, trygghet och gemenskap i Bro. Till detta arbete 
tillförs även samarbetet med RISE (Research Institutes of Sweden) som syftar 
till att utveckla en metod för uppföljning av resultat och effekter kopplade till 
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socialt hållbarhetsarbete. Efter projektavslut ska metoden kunna implementeras 
på en kommunövergripande nivå. 

Omdaning Bro söker därmed finansiering för genomförandet av projektet ”Det 
interaktiva rummet” i enlighet med ansökan till sociala investeringsfonden som 
biläggs tjänsteärendet.   

Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 Ansökan Sociala Investeringsfonden – Det interaktiva rummet 

och samarbete med RISE. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om 5 840 000 kr från den 
sociala investeringsfonden till projektet ”Omdaning Bro - Det interaktiva 
rummet” enligt bifogad ansökan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, yrkande om avslag och 
liggande förslag, Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt lämnar följande protokollsanteckning: 
"Med rådande ekonomiskt läge och de stora utmaningar Upplands-Bro står 
inför kopplat till social hållbarhet säger Miljöpartiet nej till en satsning på 
medborgardialog för närmare sex miljoner kronor. Miljöpartiet vill att vi 
använder sociala investeringsfonden betydligt mer kraftfullt och 
målgruppsmatchat där vi ser störst social oro och störst behov av 
kompletterande insatser för våra barn och unga. Med fokus på ett ökat 
innanförskap, stärkt skolnärvaro och att tidigt fånga upp unga som mår dåligt. 
Insatser som finansieras genom social investeringsfonden ska ge mer 
livschanser till fler."  

 
  



  

PROTOKOLL 20 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Svar på medborgarförslag om att 
erbjuda teknisk hjälp med onlinetjänster till 
boende i kommunen 
 Dnr KS 22/0661 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget 
besvarat, med hänvisning till de planerade aktiviteterna som beskrivs i ärendet. 

Sammanfattning 
Den 9 november 2022 inkom ett medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp 
med onlinetjänster till boende i kommunen.  

Upplands-Bro kommun har tagit del av medborgarförslaget och anser att 
förslaget tar upp ett mycket viktigt ämne som handlar om digitalt utanförskap. 

Upplands-Bro kommun anser att det är viktigt att säkerställa att samhällets 
digitalisering kommer alla invånare till nytta. Det är en demokratisk rättighet 
att kunna ta del av samhällets service på lika villkor. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att minska det digitala utanförskapet. I 
Uppslaget i lokaltidningen Mitti presenteras utbudet av aktiviteter och kurser 
som kommunen erbjuder inom området under året. Det går också bra att ställa 
frågor till kommunens kontaktcenter som finns i kommunhuset och i Brohuset. 
Informationen finns även på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023 

• Medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp med onlinetjänster till 
boende i kommunen den 9 november 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget 
besvarat, med hänvisning till de planerade aktiviteterna som beskrivs i ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren  
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§ 9 Yttrande - Alternativ avgiftsmodell för 
medlemmar i Storsthlm 
 Dnr KS 22/0702 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelser i Stockholms län inbjuds att lämna synpunkter på en 
alternativ modell för uträkning av medlemsavgiften. I samband med Storsthlms 
förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för medlemsavgift 
baserad direkt på befolkningsstorlek.  
Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga 
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på 
styrelsens möte den 23 februari 2023. 
 
Förbundsavgiften regleras i förbundets stadgar §24. Avgift ska erläggas i 
förhållande till medlemmens avgiftsunderlag, vilket är summan av föregående 
års skatteintäkter och generella statsbidrag med förekommande tillägg eller 
avdrag. Avgiftens storlek bestäms årligen av styrelsen inom den av 
förbundsmötet fastställda ramen.  
 
Förbundsmötet kan besluta att förbundsavgiften ska baseras på annan grund än 
avgiftsunderlaget om alla medlemmar är eniga om det. Alternativt kan 
förbundsmötet ändra grunden för förbundsavgift genom stadgeändring.  
För närvarande är förbundsavgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget, 
oförändrat sedan 2021, då avgiften sänktes från 0,40 promille.  
 
Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på 
att avgiften påverkas av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats. 
Högre skatt – högre avgift och tvärtom.  
 
Om avgift i stället skulle tas ut kopplat direkt till befolkningsstorlek motsvarar 
2022 års beslutade förbundsavgift 20,55 kr per invånare. En jämförelse av 
nuvarande avgift baserad på 0,39 promille 

Kommunledningskontorets yttrande: 
 
För Upplands-Bro kommun skulle detta innebära förändring enligt nedan: 
 

KOMMUN  ANTAL 
INVÅNARE  

GÄLLANDE 
MODELL  

ALTERNATIV 
MODELL  DIFFERENS  

  Per 31 dec 
2020 Avgift 2022 Avgift 2022   
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   0,39 
promille  20,55 kr/inv.    

Upplands-Bro 
kommun 30 195 682 792 kr 620 507 kr -62 285 kr 

 
En förändring av modell skulle utifrån förutsättningarna ovan innebära en 
kostnadssänkning av medlemsavgiften för Upplands-Bro kommun. Den nya 
modellen innebär att skattesatsen inte påverkar avgiften utan att avgiften i 
stället är baserad på invånarantalet. Kommunledningskontoret ställer sig 
därmed positiv till den nya medlemsmodellen för StorSthlm. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2023 

• A Missiv alternativ avgiftsmodell 

• B PM alt avgiftsmodell länets kommunstyrelser 

• C. Avgifter andra relevanta organisationer 

• D Medlemsavg per kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Storsthlm (registrator@storsthlm.se, ange Dnr S/22/0108 i ämnesraden) 
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§ 10 Revidering av avfallsföreskrifter 
 Dnr KS 22/0749 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast ändringar som följer 
av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” till 
”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter samt 
ändring av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg i stället för 25 kg.  

Det är endast ändringar som inte föranleder krav på utställning för samråd om 
avfallsföreskrifterna, utan förslag till reviderade avfallsföreskrifter föreslås 
antas utan föregående samråd för att få aktuella avfallsföreskrifter i förhållande 
till gällande lagstiftning. 

Kommunledningskontoret kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022  
• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 - Revidering av avfallsföreskrifter 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022  
• Förslag till nya avfallsföreskrifter den 11 november 2022 
• Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar den 9 

november 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023.  
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

  
• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen  
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§ 11 Revidering av avfallstaxa 
 Dnr KS 22/0750 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till avfallstaxa fastställs. 

2. Avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast ändringar som följer av 
ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 
kommunalt ansvar” på fyra platser i dokumentet, samt ändring av maxvikten 
för ett kolli med grovavfall till 15 kg i stället för 25 kg. 

Kommunledningskontoret kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022  
• Förslag till avfallstaxa  
• Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 – Revidering av avfallstaxa 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till avfallstaxa fastställs. 

2. Avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till: 

 
• Ekonomiavdelningen  
• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen  
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§ 12 Revidering av avfallsplan 
 Dnr KS 22/0751 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 
och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. Avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, 
Knivsta och Sigtuna kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 
fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. 
Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, 
samrådsredogörelse. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 
• Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 
• Bilaga 1-7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 
• Samrådsredogörelse 
• Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 - Beslut om ny avfallsplan 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

3. Förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 
och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

4. Avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 
  



  

PROTOKOLL 28 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13 Revidering av regler för kulturcheck och 
fastställande av kulturcheckens storlek 
 Dnr KS 22/0685 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade Regler för kulturcheck antas. 

2. Kulturcheckens storlek fastställs till 13 600 kr per checkberättigad 
kursplats från och med den 1 mars 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
till beslut och tillåts lägga en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer Miljöpartiets 
protokollsanteckning. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret har vid uppföljning och utvärdering av Regler för 
Kulturcheck uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för att 
kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 
anordnarna.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår utifrån kultur- och fritidskontorets 
utredning därför ett antal revideringar för att förtydliga regelverket och 
processen för auktorisation av anordnare samt fastställande av kulturcheckens 
storlek till 13 600 kr per checkberättigad plats och år från och med 1 januari 
2023. Kultur- och fritidskontoret har även tagit fram ett förslag på 
uppföljningsplan för kulturchecken. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 – Regler för Kulturcheck 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 

2021 – Avgifter och ersättning kulturcheckar 



  

PROTOKOLL 29 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 
2021 

• Förslag till reviderade Regler för kulturcheck 
• Uppföljningsplan Kulturcheck 
• Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 

november 2022 - Revidering av regler för kulturcheck och fastställande 
av kulturcheckens storlek 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade Regler för kulturcheck antas. 

2. Kulturcheckens storlek fastställs till 13 600 kr per checkberättigad 
kursplats från och med den 1 mars 2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, yrkande på avslag och 
liggande förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola 
med ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte 
deltar, arbeta för en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka 
Kulturskolans avgift, satsning på att korta kön och förbättrade arbetsvillkor." 

 
  



  

PROTOKOLL 30 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
 Dnr KS 22/0709 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.  

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Berörda tjänstepersoner på kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret har fått möjlighet att lämna synpunkter på de 
föreslagna ändringarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022. 

• Reglemente med ändringsmarkeringar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Erik Karlssons (V) 
avslagsyrkande och liggande förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen för anmälan 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

  



  

PROTOKOLL 31 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Revidering av utbildningsnämndens 
reglemente 
 Dnr KS 22/0707 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Utbildningskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av reglementet. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 32 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i författningssamlingen) 

 
  



  

PROTOKOLL 33 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Revidering av reglemente för 
gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Dnr KS 22/0708 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Utbildningskontoret och socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen 
av reglementet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 34 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

 
  



  

PROTOKOLL 35 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 17 Revidering av reglemente för 
valnämnden 
 Dnr KS 22/0710 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för valnämnden, med ändring av texten under §2 punkt 2 
till: ”organisera och utrusta vallokaler och röstningslokaler samt besluta om 
öppettider utöver tvingande”, antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Berörda tjänstepersoner har deltagit i arbetet med revideringen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2022. 

• Förslag på reviderat reglemente. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för valnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 
 



  

PROTOKOLL 36 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att texten i §2 punkt 
2 ändras till följande: 
"Organisera och utrusta vallokaler och röstningslokaler samt besluta om 
öppettider utöver tvingande". 

Hans Åberg (L) yrkar för Alliansens räkning på bifall till Camilla Jansons (S) 
ändringsyrkande. 
 
Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på bifall till 
Camilla Jansons (S) ändringsyrkande. 
 
Erik Karlsson (V) stödjer Camilla Jansons (S) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag med 
Camilla Jansons (S) ändringsförslag och liggande förslag med Erik Karlssons 
(V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag med Camilla Jansons (S) 
ändringsförslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Valnämnden för anmälan. 
• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen. 

 
  



  

PROTOKOLL 37 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Revidering av bygg- och 
miljönämndens reglemente 
 Dnr KS 22/0711 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 
Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglemente.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 38 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

 
 
  



  

PROTOKOLL 39 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Revidering av reglemente tekniska 
nämnden 
 Dnr KS 22/0712 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 
Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   
 
Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglemente.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 40 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

 
 
  



  

PROTOKOLL 41 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Revidering av reglemente för kultur- 
och fritidsnämnden 
 Dnr KS 22/0713 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   

Kultur- och fritidskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens 
reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022. 

• Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden med 
ändringsmarkeringar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 42 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 
• Kultur- och fritidsnämnden för anmälan 

 
  



  

PROTOKOLL 43 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Revidering av reglemente för 
socialnämnden 
 Dnr KS 22/0705 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens reglemente.  

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för socialnämnden med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 44 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

 
  



  

PROTOKOLL 45 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Revidering av reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnden 
 Dnr KS 22/0706 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens reglemente.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

• Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 46 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

 
  



  

PROTOKOLL 47 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Revidering av fastighetsnämndens 
reglemente 
 Dnr KS 22/0762 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för fastighetsnämnden antas. 

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

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
andra nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

I december 2022 antogs reglementet för den nya fastighetsnämnden. I samband 
med den revidering som nu föreslås i övriga nämnders reglementen, framför 
allt kopplat till tekniska nämnden, krävs vissa förtydliganden i 
fastighetsnämndens reglemente. Föreslagna förändringar innebär inga 
förändringar i nämndens ansvar utan utgör endast förtydliganden. 

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglementet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för fastighetsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår bifall till liggande förslag med följande ändring i §3 
Personalpolitiken: 

”Nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.” 



  

PROTOKOLL 48 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 
”Den av KLK framlagda texten i 3§ eliminerar möjligheterna för nämnden att 
fullfölja sin skyldighet att hålla ett granskande öga över verksamhetens 
personalpolitiska förhållanden och som berör anställningsavtalets områden för 
berörd personal. Den politiska organisation som arbetar närmast personalen 
och som besitter de fackkunskaper som krävs för ett kvalitativt utförande och 
som står garant för en rättvis bedömning i aktuella personalfrågor försvinner. 
Med detta centraliseras makten ytterligare i kommunens beslutande organ och 
makten åläggs några få i kommunstyrelsen. Effektivisering genom 
centralisering av beslut är en skenmanöver för att ge mer makt åt färre och är 
inte till nytta för medborgarna i Upplands-Bro.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Fastighetsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

 
  



  

PROTOKOLL 49 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Anvisningar kommunplan 2024 med 
plan 2025-2026 
 Dnr KS 23/0013 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för kommunplan 2024 
med plan 2025-2026. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Göran Boklint (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Beslut kring kommunplan 2024 med plan 2025-2026 kommer tas upp i 
Kommunfullmäktige i juni. Samtliga nämnder ska senast den 15 mars ha 
beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget till budget utgår från ett 
antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa kan realiseras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för kommunplan 2024 med 
plan 2025-2026. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 
  



  

PROTOKOLL 50 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Val av ny ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-
2026 
 Dnr KS 22/0672 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 30 november 2022 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens 
presidium och kommunstyrelsens ordförande ska utses som ledamöter i det 
kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023–2026. 

Efter kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2022 om ledamöter och 
presidium till socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 sitter inte Martin 
Nordmark (L) längre kvar i socialnämnden eller dess presidium vilket gör att 
han inte längre är valbar till det kommunala tillgänglighetsrådet. 

Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ledamot efter Martin Normark 
(L). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 42 den 30 november 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 69 den 14 december 2022. 

Förslag till beslut 
XX väljs som ny ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet efter Martin 
Normark (L). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Åberg (L) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Hans Åbergs (L) 
bordläggningsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Martin Normark (L) 
• Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 
• Förtroendemannaregistret 

  



  

PROTOKOLL 51 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt 
(MP) - Gällande uppgifter om allvarliga brister 
och missförhållanden i flera verksamheter 
 Dnr KS 23/0053 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ledamotsinitiativet till kommunledningskontoret 
för beredning. 

Sammanfattning 
Den 12 januari 2023 inkom ett ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) 
med följande innehåll: 

”Enligt Reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen ett 
övergripande ansvar för personalfrågor i kommunen. 

 6 § Personalpolitiken Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Under en längre tid har det funnits oro i personalgrupper och anmärkningsvärt 
hög personalomsättning på Samhällsbyggnads-kontoret. Till det har vi en 
mycket allvarlig situation för både elever och personal på Broskolan. Anhöriga 
larmar om problematik inom LSS-området, samt att uppgifter om mycket 
allvarliga brister på Hagtorps äldreboende signaleras. 

- Dålig personalpolitik är både dyrt, ovärdigt och ett svek mot personal, elever 
och vårdtagare. Upplands-Bro kan bättre. Miljöpartiet efterlyser att 
Kommunstyrelsen nu tar sitt yttersta arbetsgivaransvar på allvar med 
helhetsgrepp genom en konkret och långsiktig plan för ett respektfullt och 
hållbart arbetsliv, säger Sara Ridderstedt Gruppledare (MP). 

För Miljöpartiet är det angeläget och avgörande att vi som kommun tar krafttag 
för att komma till rätta med brister i arbetsmiljön och tystnadskultur. Vi ska ta 
tydligare avstånd från destruktiva strukturer, maktmissbruk, egenintressen / 
korruption, tystnadskultur och kränkningar. 

Mp yrkar att Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande åtgärder: 

1. Anlita en extern aktör för att utföra en omfattande internutredning av 
arbetsmiljön inom LSS. Medarbetare ska genom löfte om anonymitet ges 
möjlighet att berätta om sina upplevelser och eventuell utsatthet på 
arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 
allvar framåt ska ta tag i den kultur som uppstått de senaste åren samt 
strukturer som på olika sätt bidrar till en oacceptabel arbetsmiljö. 



  

PROTOKOLL 52 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Handlingsplanen bör också belysa vikten av att lyssna på visselblåsare och 
aktivt motarbeta en tystnadskultur.  

3. Inte förnya avtalet med Attendo gällande driften av Hagtorps äldreboende. 

Sara Ridderstedt Ledamot i Kommunstyrelsen, Gruppledare (Mp)” 

 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) den 12 januari 2023 

Förslag till beslut 
1. Anlita en extern aktör för att utföra en omfattande internutredning av 
arbetsmiljön inom LSS. Medarbetare ska genom löfte om anonymitet ges 
möjlighet att berätta om sina upplevelser och eventuell utsatthet på 
arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 
allvar framåt ska ta tag i den kultur som uppstått de senaste åren samt 
strukturer som på olika sätt bidrar till en oacceptabel arbetsmiljö. 
Handlingsplanen bör också belysa vikten av att lyssna på visselblåsare och 
aktivt motarbeta en tystnadskultur.  

3. Inte förnya avtalet med Attendo gällande driften av Hagtorps äldreboende.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår att ledamotsinitiativet ska överlämnas till 
kommunledningskontoret för beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) 
förslag att ledamotsinitiativet ska överlämnas för beredning, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
 
  



  

PROTOKOLL 53 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) 
- Ersättning för barnpassning för att kunna 
utföra förtroendeuppdrag 
 Dnr KS 23/0082 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ledamotsinitiativet till kommunledningskontoret 
för beredning. 

Sammanfattning 
Den 25 januari 2023 inkom ett ledarmotsinitiativ från Erik Karlsson (V) med 
följande innehåll: 

”Vänsterpartiet upplever att den nuvarande ersättningen där en ledamot måste 
bereda sitt barn barnpassning för att uppfylla sitt förtroendeuppdrag inte 
uppfyller dagens behov. 

Den ersättning som kommunen för närvarande utger bygger ersättningen för 
barnpassning på att den ordnas frivillig och att den medför begränsningar då 
det högsta belopp som går att betala ut till en och samma barnvakt för 2023 
ligger på 999.99 kronor utan att en inkomstuppgift skall lämnas in till 
skattemyndigheten. 
KS bör här tillsätta en utredning som ser över dagens regler och att dessa 
kommer att ta hänsyn till om hur ersättning kan utbetalas till en tillfälligt 
anställd barnvakt samt hur ersättning kan utgå när ett företag anlitas för att 
utföra tjänsten.”  

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) den 25 januari 2023 

Förslag till beslut 
KS bör tillsätta en utredning som ser över dagens regler och att dessa kommer 
att ta hänsyn till om hur ersättning kan utbetalas till en tillfälligt anställd 
barnvakt samt hur ersättning kan utgå när ett företag anlitas för att utföra 
tjänsten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår att ledamotsinitiativet ska överlämnas till 
kommunledningskontoret för beredning. 



  

PROTOKOLL 54 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) 
förslag att ledamotsinitiativet ska överlämnas för beredning, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
 
  



  

PROTOKOLL 55 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) 
- Justering av milersättning för egen bil 
 Dnr KS 23/0083 

Ärendet utgår 
 
  



  

PROTOKOLL 56 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapporter 
• Säkerhetsläget 

• Trygghet och säkerhet 

• Utbildning och förtroendevalda 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

• Delegationsbeslut gällande friköp av tomträtter 
 
  



  

PROTOKOLL 57 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut om yttrande över inkomna synpunkter i överklaganden 

av detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) 
 Dnr KS 15/0282 

  

2. Beslut om att avstå från yttrande över remiss av förslag på nytt linjenät för 
Bålsta tätort 
 Dnr KS 22/0551 

  

3. Friköp av tomträtter halvår 2, 2022 
 Dnr KS 22/0044 

  

4. Upptagande av nytt lån om 50 000 000 kronor 
 Dnr KS 23/0001 

  

5. Tillförordnad kommundirektör 22 december 2022 till den 7 januari 2023 
 Dnr KS 22/0001 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 58 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Anmälningar 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 27 - 

Sammanträdestider för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023 
 Dnr GVN 22/0103 

  

2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 32 - Revidering av Kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning 
 Dnr KFN 22/0143 

  

3. Käppalaförbundet förbundsstyrelsens protokoll 2022-11-18 
 Dnr KS 22/0051 

  

4. Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 2022-12-07 
 Dnr KS 22/0087 

  

5. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner, 
2022-11-16 
 Dnr KS 22/0089 

  

6. Ny rapport från Mälardalsrådet: Stockholm - Mälarregionen behöver 35 
000 samhällsbyggare till 2030 
 Dnr KS 22/0254 

  

7. Protokoll från Brandkåren Attundas förbundsdirektionsmöte den 28 
oktober 2022 
 Dnr KS 22/0411 

  

8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 26 - Prislista 
gymnasieskolan 2023 
 Dnr KS 22/0423 

  

9. Diplom - Svensk Miljöbas Kravstandard 
 Dnr KS 22/0635 

  

10. Storsthlm - Återrapportering av insatser för stimulansmedel, området 
Psykisk hälsa och suicidprevention 2022 (Storsthlms ärende S/22/0025) 
 Dnr KS 22/0721 

  

11. Kungörelse av Käppalaförbundets förbundsfullmäktigesammanträde 2022-
12-13 
 Dnr KS 22/0051 

  

12. Järfälla kommuns fullmäktigebeslut 2022-12-12, § 179 Val av gemensam 
nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro för 
mandatperioden 
 Dnr KS 22/0087 

  



  

PROTOKOLL 59 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-02-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2022-12-06 
 Dnr KS 22/0051 

  

14. Protokoll från Käppalaförbundets fullmäktigesammanträde 2022-12-13 
 Dnr KS 22/0051 

  

15. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner, 
2022-12-14 
 Dnr KS 22/0089 

  

16. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 - Omfördelning av 
investeringsmedel inom bibliotekets verksamhet 
 Dnr KS 22/0752 

  

17. Meddelande 15/2022 – Överenskommelse Insatser inom psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023, SKR2022/00756 
 Dnr SN 22/0385 

  

18. Inbjudan från SKR till konferensen Regional utveckling 2023, den 11 maj 
2023 
 Dnr KS 22/0019 

  

19. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-12-13 
 Dnr KS 22/0088 

  

20. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-12-15 
 Dnr KS 22/0088 

  

21. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-11-08 
 Dnr KS 22/0088 
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