
PROTOKOLL 1 (47) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Masoud Zadeh (M) och Katarin Olofsson 
(SD) 

Digital signering 2020-12-17
Paragrafer  §§ 198 - 221 

Underskrifter 

Sekreterare 
 .................................................................. 
Karin Haglund 

Ordförande 
 .................................................................. 
Anders Åkerlind (M) 

Justerare 
 ..................................................................   ..................................................................  
Masoud Zadeh (M) Katarin Olofsson (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2020-12-16 

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-17 Datum för anslags nedtagande: 2021-01-11 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  
Karin Haglund 

Plats och tid Stora scenen, Kulturhuset, 2020-12-16 18:30 – 21:40 
Ajournering 20:35-20:45 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande 39 st. ordinarie ledamöter, se namn sid 4 2 st. Se namn sid 4 

Närvarande ersättare 

16 st, se namn sid 4 
Övriga deltagare Sara Lauri -kanslichef 

Karin Haglund, utredare och kommunsekreterare 



  PROTOKOLL 2 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 198 Allmänhetens fråga 5 
§ 199 Interpellation om skärpt barnperspektiv i 

tjänsteskrivelser 
6 

§ 200 Medborgarförslag om utökad vägskyltning 
i Norrbodaområdet 

7 

§ 201 Medborgarförslag om installation av 
övervakningskameror vid 
återvinningscentralerna 

8 

§ 202 Medborgarförslag om att uppföra gång och 
cykelväg från Rättarboda till Säbyholm 

9 

§ 203 Medborgarförslag om utredning av buller 
och trafiksäkerhet på väg 902 

10 

§ 204 Medborgarförslag om att bygga ett utegym 
vid Hällkana friluftsområde 

11 

§ 205 Medborgarförslag om fler papperskorgar i 
kommunen 

12 

§ 206 Medborgarförslag om att skapa en säkrare 
skolväg till Härneviskolan 

13 

§ 207 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

14 

§ 208 Motion från liberalerna om att införa 
tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 

20 

§ 209 Svar på motion om sex timmars arbetsdag 
med bibehållen lön i vård och omsorg 

22 

§ 210 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

26 

§ 211 Partistöd 2021 30 
§ 212 Allmänhetens frågestund 2021 32 
§ 213 Val av ledamöter och ersättare till 

styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB  2021 

33 

§ 214 Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021 

35 

§ 215 Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 

37 

§ 216 Val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämmor med Upplands-Bro 
kommuns helägda bolag 2021 

40 

§ 217 Val av lekmannarevisorer och ersättare i 
Upplands-Bro kommunföretag AB, AB 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 

42 



  PROTOKOLL 3 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 218 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Daphne Frithiofsen (C) 

44 

§ 219 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara 
Gataullina (M) 

45 

§ 220 Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen 46 
§ 221 Anmälningar 47 
   

 

 
  



  PROTOKOLL 4 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Ledamöter vid 
Ekhammarscenen 
Anders Åkerlind (M), 
ordförande 
Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice 
ordförande 
Björn-Inge Björnberg (S), 2:e 
vice ordförande 
Lars Axelsson (M) 
Mait Johansson (M) 

Ledamöter på distans 

Camilla Janson (S) 
Fredrik Kjos (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Rolf Nersing (S) 
Martin Normark (L) 
Andreas Person (SD) 
Annelies Lindblom (V) 
Catharina Andersson (S) 
Masoud Zadeh (M) 
Lisa Edwards (C) 
Johan Silversjö (SD) 
Hans Åberg (L) 
Seid Alajbegovic (S) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Marcus Sköld (M) 
Rasmus Lindstedt (S) 
Jan Stefansson (KD 
Khalouta Simba (V) 
Kerstin Ahlin (S) 
Paul Gustafsson (M) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 
Naser Vukovic (S) 
Stanislaw Lewalski (M) 
Mattias Peterson (C) 
Hibo Salad Ali, (S) 
Jan Ramstedt (SD) 
Rolf Andersson (M) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Göran Malmestedt (M) 
Börje Wredén (L) 
Tina Teljstedt (KD) 
Börje Svensson (SD) 
Erik Karlsson (V)  
Annika Falk (S) 
 

Tjänstgörande ersättare på 
distans 
Agnieszka Silversjö (SD) 
Anette Nyberg (SD) 

Närvarande ersättare på 
distans 
Helena Austrell (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Mary Svenberg (S) 
Jan Lannefelt (S) 
Conny Timan (S) 
Anni Ullberg (S) 
Kerstin Molander (M) 
Erling Weibust (M) 
Anders Eklöf (L) 
Marianne Stigle (L) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Kjell A Johansson (V) 
Kristina Henriksson (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Klaus Dürhagen (MP) 
 

 
  



  PROTOKOLL 5 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 198 Allmänhetens fråga 
   

Paul Gustafsson (M), ordförande i Utbildningsnämnden svarar på allmänhetens 
fråga gällande avgift till förskolan under Covid-19-pandemin. 

Tina Teljstedt (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden, svarar på 
allmänhetens fråga gällande särskilt boende. 
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§ 199 Interpellation om skärpt barnperspektiv 
i tjänsteskrivelser 

 Dnr KS 20/0013 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 18 november 2020 inkom en interpellation om skärpt barnperspektiv i 
tjänsteskrivelser från Sara Ridderstedt (MP).  

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 18 november 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Svar på interpellation 
Fredrik Kjos (M) lämnar svar på interpellationen. 

Beslutet skickas till: 

• Sara Ridderstedt (MP) 
  

http://ubk189/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=582551&VerID=563177
http://ubk189/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=582551&VerID=563177
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§ 200 Medborgarförslag om utökad 
vägskyltning i Norrbodaområdet 

 Dnr KS 20/0661 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande utökad vägskyltning. 
Förslagsställaren önskar förändring av skyltningen vid infarten Lillmossvägen 
och Sandviksvägen samt i angränsande bostadsområde i Norrboda. 
Medborgaren föreslår komplettering med skylten ”Varning för barn”. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag daterat den 27 september 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 201 Medborgarförslag om installation av 
övervakningskameror vid 
återvinningscentralerna 

 Dnr KS 20/0725 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 23 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om att installera 
övervakningskameror vid återvinningscentralerna i kommunen. 
Förslagsställaren skriver att det på grund av begränsade öppettider på 
kommunens återvinningscentraler ofta är trängsel och köer till 
avfallscontainrar. Förslagsställaren menar att detta resulterar i påkörningar av 
andra bilar med stor risk för personskador. Förslagsställaren tror att många 
bilister skulle sänka hastigheten om det fanns övervakningskameror uppsatta 
vid återvinningscentralerna. På så sätt skulle påkörningar av andra bilar minska 
och identifiering av händelseförloppet underlättas vid uppkomna olyckor. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 23 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 202 Medborgarförslag om att uppföra gång 
och cykelväg från Rättarboda till 
Säbyholm 

 Dnr KS 20/0737 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 30 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en gång- och 
cykelväg från Rättarboda till Säbyholm. Förslagsställaren har observerat att det 
färdas många oskyddade trafikanter som inte använder reflex utefter denna 
sträcka. Förslagsställaren anser att det i kombination med mörker, motljus, 
avsaknad av gatubelysning samt den ökade trafiken gör att risken för en olycka 
är överhängande. En gång- och cykelbana parallellt med vägen skulle därför 
vara en bra investering för framtiden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 30 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden  
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§ 203 Medborgarförslag om utredning av 
buller och trafiksäkerhet på väg 902 

 Dnr KS 20/0738 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 30 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om att starta en utredning om 
buller och trafiksäkerhet på väg 902. Förslagsställaren menar att om man tittar 
på den befintliga trafiken och den planerade ökning av trafiken till Säbyholm, 
Björknäs samt Tammsvik kommer fordonstrafiken öka markant per dygn 
utefter väg 902. Förslagsställaren anser därför att en buller- och 
trafiksäkerhetsutredning bör genomföras. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 30 oktober 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 204 Medborgarförslag om att bygga ett 
utegym vid Hällkana friluftsområde 

 Dnr KS 20/0768 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 12 november 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym 
vid Hällkana friluftsområde som ett komplement till befintliga aktiviteter. 
Förslagsställaren ser fördelar med att samla möjligheter till rekreation, motion, 
och hälsa inom ett område och på så sätt förebygga ohälsa hos kommunens 
invånare. Förslagsställaren framhåller att Hällkana med dess stora ytor skulle 
kunna bli en central punkt för olika aktiviteter, träning och friluftsliv för hela 
familjen.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 12 november 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 205 Medborgarförslag om fler 
papperskorgar i kommunen 

 Dnr KS 20/0773 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 16 november 2020 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler 
papperskorgar i kommunen. Förslagsställaren upplever ett problem med att det 
finns för få papperskorgar i kommunen, framförallt i glesare områden såsom 
Råbyskogen, Sylta, Norrboda, Lejondal och Lillsjön. Förslagsställaren föreslår 
även att kommunen sätter upp behållare med gratis hundbajspåsar. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 16 november 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 206 Medborgarförslag om att skapa en 
säkrare skolväg till Härneviskolan 

 Dnr KS 20/0816 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 1 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att skapa en säkrare 
skolväg till Härneviskolan. Förslagsställaren upplever att många bilister håller 
för hög hastighet på Köpmanvägen och Härnevi skolväg och att de inte stannar 
vid övergångsstället. Förslagsställaren vill att kommunen genomför åtgärder i 
form av till exempel farthinder, fartkameror eller elektriska fartskyltar. Ett 
blinkande övergångsställe skulle också göra det säkrare för skolbarnen att 
korsa gatan. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 1 december 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Tekniska nämnden 
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§ 207 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

 Dnr KS 20/0701 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

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 och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag till beslut. 

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 

7. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering enligt 
konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 %  

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

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

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

12. 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 
Catharina Anderson (S) meddelar för Socialdemokraternas räkning att partiet i 
första hand yrkar på återremiss av förslaget med följande motivering: 

”Återremiss för komplettering med en genomgripande utvärdering och översyn av de i 
taxan ingående beräkningsparametrarna så att Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 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.” 

Socialdemokraterna yrkar i andra hand på avslag på förslaget. 
Markus Sköld (M) yttrar sig i ärendet samt yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer Socialdemokraternas 
återremissyrkande i första hand och i andra hand Socialdemokraternas förslag 
på avslag. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två huvudförslag till beslut varav ett 
förslag är återremiss. Han börjar med att fråga Kommunfullmäktige om ärendet 
ska avgöras idag och finner bifall. Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som önskar att ärendet ska avgöras idag röstar ”ja” och den som önskar att 
ärendet återremitteras röstar ”nej”. 
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Efter omröstning finner ordföranden att det finns 27 röster på ”ja” och 14 röster 
på ”nej”. Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat 
att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelsens förslag till beslut mot förslag 
om avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Rolf Nersing (S)  X  
Lars Axelsson (M) X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   
Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Johan Silversjö (SD) X   
Hans Åberg (L) X   
Seid Alavbegovic (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP) X   
Marcus Sköld (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X   
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mait Johansson (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Kerstin Ahlin (S)  X  
Paul Gustafsson (M) X   
Annette Nyberg (SD) X   
Nawal Al-Ibrahim (L) X   
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Naser Vukovic (S)  X  
Stanislaw Lewalski (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hibo Salad Ali (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) X   
Rolf Andersson (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmestedt (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   
Börje Svensson (SD) X   
Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

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 intentioner.  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.” 

På grund av att ärendet enligt vår mening fortfarande är ofullständigt. Vi yrkade 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.  
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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 Kommunfullmäktige. 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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§ 208 Motion från liberalerna om att införa 
tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0098 

Beslut 
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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§ 209 Svar på motion om sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön i vård 
och omsorg 

 Dnr KS 18/0170 

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

Reservationer 
Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag till beslut.  

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag om återremiss. 
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag om 
återremiss. 

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. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 
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) yttrar sig i ärendet samt yrkar att ärendet återremitteras och i 
andra hand att motionen ska antas enligt följande: 

” 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 mot motionen? 

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

Svaren på de frågor som KS ställde vid återremissen är i det första fallet helt 
missvisande och i det andra fallet ofullständigt. 

1. Att HÖK, olika versioner finns beroende på yrkes- och/eller verksamhetsområden, 
skulle innehålla något förbud för Upplands-Bro kommun att teckna LOK om 6 
timmars arbetsdag överensstämmer inte med avtalen och tjänsteskrivelsen, förutom i 
dess inledande motivering till avslag framgår tjänsteskrivelsens motivering intet heller 
därav. Om de offentliga arbetsplatser ute i landet i både kommun och region hade 
brutit mot nämnda avtal hade dessa LOK inte kunnat tecknats. 

2. Att stapla på bruttokostnad på bruttokostnad utan att lägga till vad som kommunen 
skulle tjäna i beräknad minskad sjukfrånvaro, personal som orkar med sitt arbete till 
dess att de går i pension men främst personalens hälsa är i dessa sammanhang 
ohållbart. Även om vi bara ser till kronor och ören visar de forskningsunderlag och de 
utredningar på de arbetsplatser som har infört 6 timmars arbetsdag, även i 
socialtjänsten att det går att spara inte helt obetydliga belopp. 

Vänsterpartiet yrkar därmed med ovan sagda samt med text den reservationsbilaga 
som tillfördes kommunstyrelsens protokoll av den 2 december 2020 att fullmäktige 
skall återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering enär dess beslut i 
förhållande till de direktiv som lades av kommunstyrelsen vid dess återremittering av 
motionen år 2019 ej är uppfyllda!” 
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Annelies Lindblom yrkar i enlighet med Erik Karlssons (V) förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet och yrkar på att motionen ska anses vara 
besvarad enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Camilla Janson (S) ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag om återremiss. 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet och stödjer förslag om återremiss. 

Katarina Olofsson (SD) stödjer Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras. Han finner därefter att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. Han ställer därefter Kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Vänsterpartiet förslag om att motionen ska antas. Ordförande konstaterar 
därefter att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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!  
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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. 

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 
• Socialnämnden 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
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§ 210 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), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag till beslut.  
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag till 
beslut. 

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.    
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2020 

• Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 24 september 2020 

• 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 
Hibo Salad Ali (S) yrkar på återremiss enligt följande: 
”Återremiss 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.” 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Erik Karlsson (V) yrkar på återremiss i första hand och i andra hand på avslag 
på förslaget.  

Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att fråga Kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras 
idag eller om det ska återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras 
idag. Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelsens förslag till beslut och 
förslag om avslag mot varandra. Han finner därefter att Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Yttrande 
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet. 
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Reservationsmotivering 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande text: 

”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. 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.” 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 

”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.” 

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.” 
  



  PROTOKOLL 29 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
• Enhetschef AME 

  



  PROTOKOLL 30 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 211 Partistöd 2021 
 Dnr KS 20/0358 

Beslut 
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  
• Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna Upplands-Bro  
• Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna  
• Redovisning av partistöd 2019, Sverigedemokraterna  



  PROTOKOLL 31 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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  

  



  PROTOKOLL 32 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 212 Allmänhetens frågestund 2021 
 Dnr KS 20/0747 

Beslut 
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.  
  



  PROTOKOLL 33 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 213 Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB  2021 

 Dnr KS 20/0793 

Beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

• Camilla Janson(S) 
• Birgitta Nylund (S) 
• Helena Austrell (S) 
• Fredrik Kjos (M) 
• Jan-Erik Björk (KD) 
• Christina Brofalk ( C) 
• Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

• Catharina Andersson (S) 
• Annika Falk (S) 
• Erik Karlsson (V) 
• Mait Johansson (M) 
• Lars Axelsson (M) 
• Anders Eklöf (L) 
• Mattias Peterson (C) 

3. Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M) 
4. Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S) 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska 
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 
andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 
ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio samt minst tre och högst 
nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från 1 januari till och med 31 december. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2020. 

  



  PROTOKOLL 34 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till förste vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

• Camilla Janson(S) 
• Birgitta Nylund (S) 
• Helena Austrell (S) 
• Fredrik Kjos (M) 
• Jan-Erik Björk (KD) 
• Christina Brofalk ( C) 
• Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

• Catharina Andersson (S) 
• Annika Falk (S) 
• Erik Karlsson (V) 
• Mait Johansson (M) 
• Lars Axelsson (M) 
• Anders Eklöf (L) 
• Mattias Peterson (C) 

3. Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M) 
4. Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S) 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Kommunstyrelsen 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Kansliavdelningen 
• Politiska sekreterare 

  



  PROTOKOLL 35 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 214 Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021 

 Dnr KS 20/0792 

Beslut 
1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

• Birgitta Nylund (S) 
• Kristian Cronsell (S) 
• Tommy Svensson (S) 
• Mait Johansson (M) 
• Jan-Erik Björk (KD) 
• Christina Brofalk (C) 
• Gunnar Gredenman (L) 

2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

• Helena Austrell (S) 
• Lise-Lotte Norberg (S) 
• Amal Yazigi (V) 
• Tom Slettengren (M) 
• Karl-Erik Lindholm (KD) 
• Lars Brofalk (C) 
• Sören Fridman (L) 

3 Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
4 Till förste vice ordförande utses: Mait Johansson (M) 
5 Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ska Kommunfullmäktige utse 
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 
minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 
årligen från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2020. 

  



  PROTOKOLL 36 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till förste vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

• Birgitta Nylund (S) 
• Kristian Cronsell (S) 
• Tommy Svensson (S) 
• Mait Johansson (M) 
• Jan-Erik Björk (KD) 
• Christina Brofalk (C) 
• Gunnar Gredenman (L) 

2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

• Helena Austrell (S) 
• Lise-Lotte Norberg (S) 
• Amal Yazigi (V) 
• Tom Slettengren (M) 
• Karl-Erik Lindholm (KD) 
• Lars Brofalk (C) 
• Sören Fridman (L) 

3 Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
4 Till förste vice ordförande utses: Mait Johansson (M) 
5 Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Kommunstyrelsen 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• Kansliavdelningen 
• Politiska sekreterare 

  



  PROTOKOLL 37 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 215 Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 

 Dnr KS 20/0794 

Beslut 
1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

• Helena Austrell (S) 
• Kristian Cronsell (S) 
• Tommy Svensson (S) 
• Mait Johansson (M) 
• Ricard Wikman Koljo (C) 
• Gunnar Gredenman (L) 
• Jan-Erik Björk (KD) 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

• Stig Engcrantz (M) 
• Kjell Borg (M) 
• Dapne Frithiofsen (C)* 
• Sören Fridman (L) 
• Birgitta Nylund (S) 
• Lise-Lotte Norberg (S) 
• Erik Karlsson () 

3 Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 
4 Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 
5 Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Kommentar till beslut 
*Daphne Frithiofsen (C) är från den 30 oktober 2020 mantalsskriven på annan 
ort och kan därmed inte vara förtroendevald i styrelsen för Upplands-Bro 
kommunfastigheter. Kommunfullmäktige får vid nästa sammanträde utse en ny 
ersättare till posten. 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska 
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 
andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 
ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio ledamöter samt minst 
tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till 
och med 31 december.  



  PROTOKOLL 38 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2020. 

  



  PROTOKOLL 39 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

• Helena Austrell (S) 
• Kristian Cronsell (S) 
• Tommy Svensson (S) 
• Mait Johansson (M) 
• Ricard Wikman Koljo (C) 
• Gunnar Gredenman (L) 
• Jan-Erik Björk (KD) 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

• Stig Engcrantz (M) 
• Kjell Borg (M) 
• Dapne Frithiofsen (C) 
• Sören Fridman (L) 
• Birgitta Nylund (S) 
• Lise-Lotte Norberg (S) 
• Erik Karlsson () 

3 Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 
4 Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 
5 Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Kommunstyrelsen 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• Kansliavdelningen 
• Politiska sekreterare 

  



  PROTOKOLL 40 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 216 Val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämmor med Upplands-Bro 
kommuns helägda bolag 2021 

 Dnr KS 20/0796 

Beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses: 

Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson (KD). 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses: 

Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom (V). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa eventuella 
direktiv inför stämmorna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2020. 

Förslag till beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

  



  PROTOKOLL 41 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses: 

 Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson (KD). 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses: 

 Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom (V). 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Kommunstyrelsen 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• Kansliavdelningen 
• Politiska sekreterare 

  



  PROTOKOLL 42 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 217 Val av lekmannarevisorer och ersättare 
i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 

 Dnr KS 20/0795 

Beslut 
1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 
Enligt bolagens bolagsordningar, ska kommunfullmäktige årligen utse 
lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-
Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med 
ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att minst en och högst tre 
lekmannarevisorer med ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2020. 

Förslag till beslut 
1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare 

för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare 
för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare 
för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

  



  PROTOKOLL 43 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Kommunstyrelsen 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• Kansliavdelningen 
• Politiska sekreterare 

  



  PROTOKOLL 44 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 218 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Daphne 
Frithiofsen (C) 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Daphne Frithiofsen (C) är från och med 30 oktober 2020 mantalsskriven på 
annan ort. Hennes uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden har därmed 
upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersätter i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daphne Frithiofsen 
(C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktiges valberedning 
  



  PROTOKOLL 45 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 219 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara 
Gataullina (M) 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför 
utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Gulnara Gataullina (M) 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Gulnara Gataullina (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktiges valberedning 
  



  PROTOKOLL 46 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 220 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterat namnförslag till uppdraget som 
ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Sammanfattning 
I början av varje mandatperiod ska tre ledamöter och tre ersättare till 
Lindströmska stiftelsen tillsättas. Under pågående mandatperioden 2019-2022 
har tre ledamöter och en ersättare valts till Lindströmska stiftelsen. I 
Lindströmska stiftelsen finns två ersättarposter som inte är tillsatta. 
Kommunfullmäktige ska därför utse två ersättare till Lindströmska stiftelsen. 

I dagsläget finns inte någon aktuell person att nominera för uppdraget som 
ersättare i Lindströmska stiftelsen. Med hänsyn till detta föreslås ärendet 
bordläggas och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde först när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterar namnförslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2020. 

Förslag till beslut 
Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterat namnförslag till uppdraget som 
ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktiges valberedning 
  



  PROTOKOLL 47 (47)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 221 Anmälningar 
 

1. Motion om modell som belyser företagsperspektiv i beslut som 
kommuner fattar.  

2. Motion om perspektivet om kommande generationer 
3. Motion om att upprätta en handlingsplan för biologisk mångfald i 

Upplands-Bro kommun 
4. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Gymnasieelevers skollunch 

vid hemundervisning vt 2021 
5. Revisionsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport 2020 
6. Revisionsrapport- Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
7. Beslut från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 6 februari 

2018, Medborgarförslag gällande utegym vid Lillsjöbadet och 
Kungsängens IP 

8. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 
december 2018 - Medborgarförslag - angående cykelbanor i Bro 

9. Beslut från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde - Svar på 
medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana och en vid 
Lillsjöbadet 

10. Beslut från Kultur- och fritidsnämnden - svar på medborgarförslag om 
att utveckla motionsspåret i Bro och ge möjlighet till cykling i skogen 

11. Beslut från Kultur- och fritidsnämnden, svar på medborgarförslag om 
förlängd tid för badbryggorna i Stigstorp 

12. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag om fartkameror på 
Granhammarsvägen genom Brunna 

13. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag om att anordna en gång-, 
cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs 

14. Tillbakadraget - medborgarförslag om belysning runt motionsspåret vid 
Livgardet 
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