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§ 9 Sammanträdestider för 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
2023 
 Dnr KS 22/0550 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till 
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2023 
Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar kl. 10:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

25 januari 1 februari 15 februari 

8 mars 15 mars 29 mars 

5 april (påsklov) 12 april  26 april 

24 maj 31 maj 14 juni 

30 augusti 6 september 20 september 

27 september 4 oktober 18 oktober 

22 november 29 november 13 december 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till 
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag. 

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

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut. 
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§ 10 Inträdesordning för ersättare i 
Kommunstyrelse och nämnder för 
mandatperioden 2022 – 2026 
 Dnr KS 22/0405 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 
annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 
enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  
S S, MP, V, C, KD, L, M 
M M, L, KD, C 
SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 
V V, S, MP, L, C, KD 

KD KD, M, L, C 
L L, M, KD, C 
C C, M, L, KD 

MP MP, S, V, C, L, KD, M 

2. I de fall ersättare inte kan kallas enligt ovanstående ordning kallas 
ersättare in enligt principen om proportionellt valsätt. (Om Upplands-
Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 
följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, 
MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 
nedan: 

• För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 
Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

• För övriga nämnder: från och med den 1 januari 2023. 

4. Inträdesordningen för mandatperiod 2022–2026 gäller fram till dess att 
en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 
Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 
inträdesordningen som en rekommendation. 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 
rekommendation.  
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Sammanfattning 
Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige, om inte ersättarna 
väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid ordinarie 
ledamots frånvaro i Kommunstyrelsen och nämnder.  

Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun” ska en ersättare alltid inkallas 
att tjänstgöra när en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde i 
Kommunstyrelse och nämnder. Syftet med bestämmelsen är att förhindra en 
situation som innebär att Kommunstyrelse eller nämnd inte uppfyller kraven 
för beslutsförhet trots att ersättare finns närvarande. 

I första hand kallas varje partis egna ersättare in som tjänstgörande för de 
ledamöter som är frånvarande. Eftersom det egna partiets ersättare kan ha 
förhinder att närvara eller inte räcka till, behöver Kommunfullmäktige 
fastställa i vilken ordning övriga partiers ersättare ska kallas in som 
tjänstgörande.  

Kommunledningskontoret föreslår att modellen för inträdesordning som 
infördes i mitten av mandatperioden 2018–2022 utgör grunden för 
inträdesordningen även för mandatperiod 2022–2026.  

Modellen innebär att varje parti väljer i vilken ordning ersättarna från övriga 
partier ska kallas in när ersättare från deras eget parti inte finns närvarande vid 
ett sammanträde.  

I de fall ett parti väljer att inte ha med samtliga av Kommunfullmäktige invalda 
partier i sin inträdesordning innebär modellen att en ersättare från annat parti 
enligt principen om proportionellt valsätt kallas in för att tjänstgöra. Om 
Upplands-Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 
följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, MP.  

Modellen är utformad så att bestämmelserna i ”Reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 
kommun” kan efterföljas. Modellen är därför konstruerad med klargörande om 
hur inkallande av ersättare ska gå till även i situationer när partiets egenvalda 
inträdesordning tar slut och det finns närvarande ersättare på plats som inte 
tjänstgör. 

En inträdesordning som omfattar samtliga i Kommunfullmäktige invalda partier 
medför att inga oönskade partiväxlingar uppstår när ersättare ska kallas in för 
tjänstgöring. 

Utformningen av inträdesordningen i beslutspunkt ett utgår från förslag från 
partierna om i vilken ordning de önskar att övriga partiers ersättare kallas in att 
tjänstgöra i deras ledamots ställe. 
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Inträdesordningen för mandatperioden 2022–2026 föreslås gälla för 
Kommunstyrelsen från och med dag för justering av Kommunfullmäktiges 
beslut och för samtliga nämnder från och med den 1 januari 2023. 

Inträdesordningen föreslås gälla fram tills dess att en ny inträdesordning för 
mandatperioden 2026–2030 är beslutad av Kommunfullmäktige. 

För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder föreslås 
inträdesordningen gälla som en rekommendation. När Kommunstyrelse och 
nämnder utser utskott kan respektive organ fastställa om inträdesordningen ska 
gälla även för utskotten. 

Även för de kommunala bolagsstyrelserna föreslås inträdesordningen gälla som 
en rekommendation.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 
annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 
enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  
S S, MP, V, C, KD, L, M 
M M, L, KD, C 
SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 
V V, S, MP, L, C, KD 

KD KD, M, L, C 
L L, M, KD, C 
C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

2. I de fall ersättare inte kan kallas enligt ovanstående ordning kallas 
ersättare in enligt principen om proportionellt valsätt. (Om Upplands-
Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 
följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, 
MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 
nedan: 

• För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 
Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

• För övriga nämnder: från och med den 1 januari 2023. 



  

PROTOKOLL 10 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

4. Inträdesordningen för mandatperiod 2022–2026 gäller fram till dess att 
en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 
Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 
inträdesordningen som en rekommendation. 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 
rekommendation.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning på följande 
inträdesordning för Miljöpartiet: MP, S, V, C, L, KD, M. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Sara Ridderstedt (MP) ändring, och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Juridikenheten 
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§ 11 Inrättande av Trygghets- och 
säkerhetsutskott, antagande av bestämmelser 
samt fastställande av antal ledamöter för 
mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0611 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Trygghets- och säkerhetsutskott med 

tillhörande beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet. 

3. Trygghets- och säkerhetsutskottet ska under mandatperioden utgöras av 
8 ledamöter och 8 ersättare. 

4. Trygghets- och säkerhetsutskottets beredning ska under 
mandatperioden utgöras av 7 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över om revideringar i 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver göras. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 
inrätta utskott och att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 
arbetsformer bör antas.  

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett Trygghet- 
och säkerhetsutskott under Kommunstyrelsen. Bestämmelser för utskottet har 
därför upprättats och ska antas av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter 
närmare ska redogöras och skapa tydighet och struktur. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

• Bestämmelser för Trygghets- och säkerhetsutskottet 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Trygghets- och säkerhetsutskott med 

tillhörande beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet. 
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3. Trygghets- och säkerhetsutskottet ska under mandatperioden utgöras av 
8 ledamöter och 8 ersättare. 

4. Trygghets- och säkerhetsutskottets beredning ska under 
mandatperioden utgöras av 7 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över om revideringar i 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver göras. 

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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§ 12 Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens Trygghets- och 
säkerhetsutskott för mandatperioden 2022-
2026 
 Dnr KS 22/0621 

Beslut 
1. Till ledamöter i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 

Camilla Janson (S)  
Mary Svenberg (S) 
Kristina Henriksson (V) 
Navdeep Singh Bhatia (SD) 
Mattias Peterson Ersoy (C) 
Jan Stefansson (KD) 
Fredrik Kjos (M) 
Martin Normark (L) 

2. Till ersättare i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 
Rolf Nersing (S) 
Juan Chacon (S) 
Khalouta Simba (V) 
Göran Boklint (SD) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Erling Weibust (M) 
Anders Åkerlind (M) 
Hans Åberg (L) 

3. Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M) 

4. Till vice ordförande utses: Martin Normark (L) 

5. Till andra vice ordförande utses: Mary Svenberg (S) 
6. Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot 

från varje parti som finns representerat i utskottet. 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 
Trygghets- och säkerhetsutskottet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till Trygghets- och 
säkerhetsutskottet. Bland utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice och 
en andra vice ordförande utses. 
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Kommunstyrelsen ska även utse ledamöter och ersättare till Trygghets- och 
säkerhetsutskottets beredning. I beredningen ska endast ordinarie ledamöter 
delta, ersättare tjänstgör enbart vid behov. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 

2. Till ersättare i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andra vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Trygghets- och säkerhetsutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 
Trygghets- och säkerhetsutskottet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår Camilla Janson (S) och Mary Svenberg (S) till 
ledamöter samt Rolf Nersing (S) och Juan Chacon (S) till ersättare. 

Erik Karlsson (V) föreslår Kristina Henriksson (V) till ledamot och Khalouta 
Simba (V) till ersättare. 

Katarina Olofsson (SD) föreslår Navdeep Singh Bhatia (SD) till ledamot och 
Göran Boklint (SD) till ersättare. 

Mattias Peterson Ersoy (C) föreslår Mattias Peterson Ersoy (C) till ledamot. 

Karl-Erik Lindholm (KD) föreslår Jan Stefansson (KD) till ledamot och Jan-
Erik Björk (KD) till ersättare.  

Hans Åberg (L) föreslår för Moderaternas räkning Fredrik Kjos (M) som 
ledamot samt Erling Weibust (M) och Anders Åkerlind (M) till ersättare. 

Hans Åberg (L) föreslår Martin Normark (L) till ledamot och Hans Åberg (L) 
till ersättare. 

Hans Åberg (L) föreslår Fredrik Kjos (M) till ordförande och Martin Normark 
(L) till vice ordförande. 

Camilla Janson (S) föreslår Mary Svenberg (S) till andra vice ordförande. 

Hans Åberg (L) föreslår att beslutspunkt 6 ändras till: 
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”Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot från 
varje parti som finns representerat i utskottet” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Hans Åbergs (L) ändringsförslag av beslutspunkt 6, och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 13 Sammanträdestider för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet 2023 
 Dnr KS 22/0624 

Beslut 
Sammanträdestider för Trygghets- och säkerhetsutskottet och dess beredning 
för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns styrelse, nämnder och utskott bestämmer varje år dag 
och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet och dess beredning för år 2023. I förslaget är ett antal 
sammanträden föreslagna men varje utskott kan vid behov besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder och utskott har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar 
till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2023: 
Trygghets- och säkerhetsutskottets 

beredning 

(fredagar kl. 08:30) 

Trygghets- och säkerhetsutskott 

(fredagar 08:30) 

10 februari 17 februari 

17 mars 24 mars 

12 maj 26 maj 

1 september 8 september 

17 november 24 november 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Trygghets- och säkerhetsutskottet och dess beredning 
för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 



  

PROTOKOLL 17 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Trygghets- och säkerhetsutskottet.  
 
  



  

PROTOKOLL 18 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Inrättande av 
Samhällsbyggnadsutskott, antagande av 
bestämmelser samt fastställande av antal 
ledamöter för mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0615 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Samhällsbyggnadsutskott med tillhörande 

beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet. 

3. Samhällsbyggnadsutskottet ska under mandatperioden utgöras av 8 
ledamöter och 8 ersättare. 

4. Samhällsbyggnadsutskottets beredning ska under mandatperioden 
utgöras av 7 ledamöter.  

Sammanfattning 
Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 
inrätta utskott och att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 
arbetsformer bör antas.  

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett 
Samhällsbyggnadsutskott under Kommunstyrelsen. Bestämmelser för 
Samhällsbyggnadsutskottet har därför upprättats och ska antas av 
Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa 
tydighet och struktur. 

Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av 
kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och 
detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att 
en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggen.  

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med 
invånarna där man belyser kommuners förslag till fysisk planering för olika 
områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, 
trygghet, näringsliv och social hållbarhet. Delegation med beslutsmandat från 
Kommunstyrelsen framgår i det upprättade förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 



  

PROTOKOLL 19 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Bestämmelser för samhällsbyggnadsutskottet  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Samhällsbyggnadsutskott med tillhörande 

beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet. 

3. Samhällsbyggnadsutskottet ska under mandatperioden utgöras av 8 
ledamöter och 8 ersättare. 

4. Samhällsbyggnadsutskottets beredning ska under mandatperioden 
utgöras av 7 ledamöter.  

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) 
 
  



  

PROTOKOLL 20 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 
för mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0617 

Beslut 
1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

Camilla Janson (S)  
Sven-Inge Nylund (S) 
Erik Karlsson (V) 
Katarina Olofsson (SD) 
Christina Brofalk (C) 
Jan Stefansson (KD) 
Anders Åkerlind (M) 
Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 
Annika Falk (S) 
Catharina Andersson (S) 
Bordläggning (V) 
Bo Nersing (SD) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Mait Johanson (M) 
Fredrik Kjos (M) 
Martin Normark (L) 

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD) 

4. Till vice ordförande utses: Hans Åberg (L) 

5. Till andra vice ordförande utses: Sven-Inge Nylund (S) 

6. Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot 
från varje parti som finns representerat i utskottet. 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 
Samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till 
Samhällsbyggnadsutskottet. Bland utskottets ledamöter ska en ordförande, en 
vice och en andra vice ordförande utses. 

Kommunstyrelsen ska även utse ledamöter och ersättare till 
Samhällsbyggnadsutskottets beredning. I beredningen ska endast ordinarie 
ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid behov.   



  

PROTOKOLL 21 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andra vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 
Samhällsbyggnadsutskottet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår Camilla Janson (S) och Sven-Inge Nylund (S) till 
ledamöter samt Annika Falk (S) och Catharina Andersson (S) till ersättare. 

Erik Karlsson (V) föreslår Erik Karlsson (V) till ledamot. Val av ersättare 
bordläggs. 

Katarina Olofsson (SD) föreslår Katarina Olofsson (SD) till ledamot och Bo 
Nersing (SD) till ersättare. 

Mattias Peterson Ersoy (C) föreslår Christina Brofalk (C) till ledamot. 

Karl-Erik Lindholm (KD) föreslår Jan Stefansson (KD) till ledamot och 
ordförande och Jan-Erik Björk (KD) till ersättare.  

Hans Åberg (L) föreslår för Moderaternas räkning Anders Åkerlind (M) som 
ledamot samt Mait Johansson (M) och Fredrik Kjos (M) till ersättare. 

Hans Åberg (L) föreslår Hans Åberg (L) till ledamot och vice ordförande och 
Martin Normark (L) till ersättare. 

Camilla Janson (S) föreslår Sven-Inge Nylund (S) till andra vice ordförande. 

Hans Åberg (L) föreslår att beslutspunkt 6 ändras till: 
”Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot från 
varje parti som finns representerat i utskottet” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Hans Åbergs (L) ändringsförslag av beslutspunkt 6, och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 



  

PROTOKOLL 22 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  

PROTOKOLL 23 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Sammanträdestider för 
Samhällsbyggnadsutskottet 2023 
 Dnr KS 22/0626 

Beslut 
Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet och dess beredning för år 
2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns styrelse, nämnder och utskott bestämmer varje år dag 
och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet och 
dess beredning för år 2023. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 
men varje utskott kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder och utskott har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar 
till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2023: 
Samhällsbyggnadsutskottets 

beredning 

(onsdagar kl. 08:30) 

Samhällsbyggnadsutskottet 

(onsdagar kl. 08:30) 

25 januari 1 februari 

8 mars 15 mars 

5 april (påsklov) 12 april 

24 maj 31 maj 

30 augusti 6 september 

27 september 4 oktober 

22 november 29 november 

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022 



  

PROTOKOLL 24 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet och dess beredning för år 
2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.  
 
  



  

PROTOKOLL 25 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 17 Inrättande av Miljö -och energiutskott, 
antagande av bestämmelser samt fastställande 
av antal ledamöter för mandatperioden 2022-
2026 
 Dnr KS 22/0616 

Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett Miljö- och energiutskott med tillhörande 
beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet. 

3. Miljö- och energiutskottet ska under mandatperioden utgöras av 8 
ledamöter och 8 ersättare. 

4. Miljö- och energiutskottet beredning ska under mandatperioden utgöras 
av 8 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige den 29 april 2020, framgår att Kommunstyrelsen kan 
inrätta utskott och att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 
arbetsformer bör antas.  

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett Miljö- och 
energiutskott under Kommunstyrelsen. Bestämmelser för Miljö- och 
energiutskottet har därför upprättats och ska antas av Kommunstyrelsen för att 
utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa tydighet och struktur. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

• Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Miljö- och energiutskott med tillhörande 

beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Miljö- och energiutskottet. 



  

PROTOKOLL 26 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

3. Miljö- och energiutskottet ska under mandatperioden utgöras av 8 
ledamöter och 8 ersättare. 

4. Miljö- och energiutskottet beredning ska under mandatperioden utgöras 
av 7 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning att beredningen 
ska bestå av 8 ledamöter.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Camilla Jansons (S) ändringsförslag, och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enigt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen (för publicering)  
 
  



  

PROTOKOLL 27 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens Miljö- och energiutskott för 
mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0618 

Beslut 
1. Till ledamöter i Miljö- och energiutskottet utses: 

Annika Falk (S) 
Khalouta Simba (V) 
Göran Boklint (SD) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Mattias Peterson Ersoy (C) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Andreas Åström (M) 
Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i Miljö- och energiutskottet utses: 
Camilla Janson (S) 
Hibo Salad Ali (S) 
Kristina Henriksson (V) 
Navdeep Singh Bhatia (SD) 
Therese Ekerholm (C) 
Jan Stefansson (KD) 
Anders Åkerlind (M) 
Liv Kjos (M) 

3. Till ordförande utses: Mattias Peterson Ersoy (C) 

4. Till vice ordförande utses: Andreas Åström (M) 

5. Till andre vice ordförande utses: Annika Falk (S) 

6. Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot 
från varje parti som finns representerat i utskottet. 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 
för Miljö- och energiutskottet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till Miljö- och 
energiutskottet och dess beredning. Bland utskottets ledamöter ska en 
ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande utses.  

Kommunstyrelsen ska även utse ledamöter och ersättare till Miljö- och 
energiutskottets beredning. I beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, 
ersättare tjänstgör enbart vid behov.   



  

PROTOKOLL 28 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Miljö- och energiutskottet utses: 

2. Till ersättare i Miljö- och energiutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Miljö- och energiutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 
för Miljö- och energiutskottet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår Annika Falk(S) samt Camilla Janson (S) och Hibo 
Salad Ali (S) till ersättare. 

Erik Karlsson (V) föreslår Khalouta Simba (V) till ledamot och Kristina 
Henriksson (V) till ersättare. 

Katarina Olofsson (SD) föreslår Göran Boklint (SD) till ledamot och Navdeep 
Singh Bhatia (SD) till ersättare. 

Sara Ridderstedt (MP) föreslår Sara Ridderstedt (MP) till ledamot. 

Mattias Peterson Ersoy (C) föreslår Mattias Peterson Ersoy (C) till ledamot och 
ordförande och Therese Ekerholm (C) till ersättare. 

Karl-Erik Lindholm (KD) föreslår Karl-Erik Lindholm (KD) till ledamot och 
Jan Stefansson (KD) till ersättare.  

Hans Åberg (L) föreslår för Moderaternas räkning Andreas Åström (M) som 
ledamot och vice ordförande samt Anders Åkerlind (M) och Liv Kjos (M) till 
ersättare. 

Hans Åberg (L) föreslår Hans Åberg (L) till ledamot. 

Camilla Janson (S) föreslår Annika Falk (S) till andra vice ordförande. 

Hans Åberg (L) föreslår att beslutspunkt 6 ändras till: 
”Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot från 
varje parti som finns representerat i utskottet” 



  

PROTOKOLL 29 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Hans Åbergs (L) ändringsförslag av beslutspunkt 6, och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 30 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Sammanträdestider för Miljö- och 
energiutskottet 2023 
 Dnr KS 22/0625 

Beslut 
Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet och dess beredning för år 
2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns styrelse, nämnder och utskott bestämmer varje år dag 
och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet och 
dess beredning för år 2023. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 
men varje utskott kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder och utskott har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar 
till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag på sammanträdesschema för år 2023: 

Miljö- och energiutskottets 
beredning 

(fredagar kl. 10:30) 

Miljö- och energiutskott 

(fredagar kl. 10:30) 

10 februari 17 februari 

17 mars 24 mars 

12 maj 26 maj 

1 september 8 september 

17 november 24 november 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet och dess beredning för år 
2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

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



  

PROTOKOLL 31 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Miljö- och energiutskottet.  
 
  



  

PROTOKOLL 32 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Svar på medborgarförslag om en ny 
väg för genomfart förbi Brogårdsstaden 
 Dnr KS 21/0424 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat i och 
med pågående arbete med att utreda lämplig sträckning i enlighet med uppdrag 
från Samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 
Den 29 juni 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att dra en 
förbifart vid sidan av Brogårdsstaden (Tegelhagen). Förslaget är att dra en 
förbifartsväg bakom/vid sidan av hela området som kan löpa från rondellen i 
Kvista och in i skogen och sen ut på Rösaringsleden efter Rättarboda, att 
genomfartstrafik det på detta sätt leds runt Brogårdsstaden och minskar risken 
för olyckor. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att utreda lämplig stäckning i enlighet 
med den fördjupade översiktsplanen för Bro, FÖP Bro samt att genomföra en 
förprojektering av väg som ansluter Rösaringvägen, mellan Kvistaberg och 
Brogårdsstadens norra del efter uppdrag från Samhällsbyggnadsutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2022 

• Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 25, den 13 april 2022 

• Medborgarförslag inkommet den 29 juni 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat i och 
med pågående arbete med att utreda lämplig sträckning i enlighet med uppdrag 
från Samhällsbyggnadsutskottet. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
 
  



  

PROTOKOLL 33 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen 
av sjuksköterskor på särskilda boenden 
 Dnr KS 22/0555 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 
en utökad budgetram, för innevarande år, 2022,  på 2 112 347 kronor 
hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att statsbidraget ska användas till 
att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att tilldelat statsbidrag för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 
435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till Humana samt 1 123 589 
kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

Sammanfattning 
Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 
generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 
Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 
eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 
nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.  

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet den 3 oktober 2022 i 
enlighet med Socialkontorets förslag till beslut att statsbidrag för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor läggs som en utökad 
budgetram hos Äldre- och omsorgsnämnden, samt att statsbidraget används för 
att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 
Kommunledningskontoret delar Socialkontorets bedömning och föreslår 
Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag till beslut. 



  

PROTOKOLL 34 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022  
• Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 

till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden den 13 juni 2022  

• Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträden den 3 
oktober 2022 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 
en utökad budgetram, för innevarande år, 2022,  på 2 112 347 kronor 
hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att statsbidraget ska användas till 
att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att tilldelat statsbidrag för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 
435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till Humana samt 1 123 589 
kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

 

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

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden  
• Kommunens revisorer  
 
 
  



  

PROTOKOLL 35 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Modell för ersättning till privatpersoner 
som tar emot flyktingar i sitt hem 
 Dnr KS 22/0557 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag åt kontoret att 

1. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare. 
2. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner. 
3. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut? 
4. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram en modell för ersättning till privatpersoner som tar emot 
flyktingar, enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 
styrdokument. Förslaget på modell ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
för beslut. I en rapport som överlämnades till kommundirektören i juni 2022 
beskrev kommunledningskontoret de utmaningar som kan finnas när 
kommuner frivilligt ger ersättning eller bidrag till enskilda utan att ha ett direkt 
lagstöd för insatsen. I arbetet med att ta fram modellen har 
kommunledningskontoret eftersträvat att hitta en lösning som i så stor 
utsträckning som möjligt möter uppdraget, med hänsyn tagen till de beskrivna 
utmaningarna. Mot bakgrund av det ovan sagda bedömer 
kommunledningskontoret att ett beslut om att införa en modell för frivillig 
ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem har principiella 
inslag och att ett sådant beslut därför bör fastställas av kommunfullmäktige. 

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 
för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
återrapporteras uppdraget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

• Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 
omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

• Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 
• Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i 
sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

• Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 



  

PROTOKOLL 36 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget till 

kommundirektören att införa en modell för ersättning till de 
privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem. 

2. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige beslutar 
Kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att verkställa 
och implementera beslutet. 

3. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige ska uppföljning 
ske genom årlig rapportering till Kommunstyrelsen. I samband med 
återrapportering ska kommunstyrelsen ta ställning till om det finns 
fortsatt behov av modellen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 
massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 
modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att  

5. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare. 
6. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner. 
7. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut? 
8. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas. 

Anders Åkerlind (M) stödjer för Moderaternas räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Hans Åberg (L) stödjer för Alliansens räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Katarina Olofsson (SD) stödjer för Sverigedemokraternas räkning 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Matias Peterson Ersoy (C) stödjer för Centerns räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer för Miljöpartiets räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 



  

PROTOKOLL 37 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
Socialdemokraternas förslag om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunikationsavdelningen 
• Personalavdelningen 
• Juridikenheten för publicering av regler 

 
  



  

PROTOKOLL 38 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Delrapport – Modell för styrning och 
ledning av kommunens bolag 
 Dnr KS 22/0567 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag åt kontoret att  

1. Hela modellen ska presenteras i enlighet med uppdraget som gavs på 
Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober. Beslutsunderlaget ska 
presenteras på beredningen den 23 november för planerat beslut på 
Kommunstyrelsens sammanträde den 30 november.  

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2022 uppdrogs 
Kommundirektör att se över och lämna förslag på ny modell för styrning och 
ledning i Kommunens bolag. Förslaget ska utarbetas och presenteras 
kommunstyrelsen under sista kvartalet 2022. 

Bakgrunden till uppdraget är att kommunen genomgår övergripande och 
strategiska förändringar. Detta med anledning av kommunens tillväxt samt 
förändringar i vår omvärld, vilka ställer högre krav på tätare och mer utvecklad 
koncernsamverkan, utvecklad ekonomisk hållbarhet samt närmare samarbete 
mellan kommunen och dess bolag. 

Förslaget ska beakta följande; 

• Bolagens verksamhet och dess förutsättningar att arbeta effektivt och i 
linje med kommunens strategi. 

• Styrelsernas sammansättning, roll och uppdrag. 

• Ägardirektiv. 

• Kommun- och koncernsamverkan. 

• Omvärldsbevakning, hur gör andra kommuner? 

I ett första steg lämnas med denna tjänsteskrivelse, förslag om styrelsernas 
sammansättning, samt i enlighet med detta – förslag om att se över och 
revidera bolagsordningen i respektive bolag. Beslut om detta sker i 
Kommunfullmäktige samt därefter i samband med ordinarie årsstämma. 

En fördjupad genomlysning av bolagens verksamhet och dess förutsättningar 
att arbeta effektivt i linje med kommunens strategi, ägardirektiv, konkretisering 
av hur koncernsamverkan kan stärkas och utvecklas samt omvärldsbevakning 
arbetas fram i samband med arbetet med Verksamhetsplaner och budget i 
kommunens nämnder och bolag för 2023. 



  

PROTOKOLL 39 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2022 

• Kommunstyrelsens beslut den 19 oktober 2022 § 131  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Att tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i samtliga helägda 
kommunala bolag så att lägsta antal ordinarie ledamöter är tre.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Åberg (L) yrkar för Alliansens räkning på återremiss för att hela 
modellen ska presenteras i enlighet med uppdraget som gavs på 
Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober. Beslutsunderlaget ska 
presenteras på beredningen den 23 november för planerat beslut på 
Kommunstyrelsens sammanträde den 30 november.  

Camilla Janson (S) bifaller för Socialdemokraternas räkning Alliansens 
återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Alliansens förslag 
om återremiss, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunens bolag  
 
  



  

PROTOKOLL 40 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Tertialrapport 2 – 2022 med 
delårsbokslut 
 Dnr KS 22/0011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
augusti 2022. 
 

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

Katarina Olofsson (SD) och Göran Boklint (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.  
 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta månader. 
Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över nämndernas 
resultat under januari till augusti och helårsprognos. 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 182,4 mnkr (121,3 mnkr) exklusive 
sociala investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala 
investeringsfonderna inräknas blir resultatet 173,1 mnkr (141,8 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 1,7 mnkr (3 mnkr) 
samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 47,8 
mnkr (38,5) mnkr samt övertagande (gåva) av allmänna anläggningar med 33,8 
mnkr. Totalt jämförelsestörande poster med 83,3 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt 
ett överskott med 79,2 mnkr (inklusive exploateringsersättningarna). 

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv avvikelse 
mot budget på 179,6 mnkr. Största orsaken till det beräknade överskottet är att 
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen prognostiserar 
ett överskott på 122 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror främst på ökade 
intäkter från övertagande av gator och parkområden i exploateringsprojekt 
(Tegelhagen) och gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag för bland 
annat Trädgårdsstaden. 
 



  

PROTOKOLL 41 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

• Tertialrapport 2 2022 Upplands-Bro kommun 

• Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 

• Tertialrapport 2 2022 Bygg- och miljönämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Socialnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Tekniska nämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Utbildningsnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Äldre- och omsorgsnämnden 

• Miljöbokslut Tertial 2 2022 

• Personalbokslut Tertial 2 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
augusti 2022. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och koncernbolag 
 
  



  

PROTOKOLL 42 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna – En öppen och 
transparant process för hanteringen av inkomna 
ärenden inom visselblåsarfunktionen 
 Dnr KS 22/0644 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ledamotsinitiativet till kommunledningskontoret 
för beredning.  

Sammanfattning 
Den 1 november inkom Camilla Janson (S) med ett ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna med följande innehåll: 
”Det har blivit tydligt att kommunen har brister i redovisning till politiken när 
det gäller processen för visselblåsartjänsten. Politiken behöver få kännedom 
om frågorna när de är aktuella. Kommunen har ingen enhetlig rutin för hur 
ärende ska redovisas. Det finns inget i den processen som vi har idag som säger 
att rapporter ska anmälas till kommunstyrelsen eller till nämnd 

Det ska vara en självklarhet att involverade får information om anmälningar, 
rapporter och vidtagna åtgärder. Vi behöver en annan mer öppen och 
transparant process för hanteringen av inkomna ärenden inom 
visselblåsarfunktionen och ett system så att rapporter och utredningar som 
genomförs inom ramen för funktionen redovisas löpande till politiken när de är 
aktuella. 

I framtagandet av en ny modell ska även funktionen och viljan till att använda 
funktionen beaktas vid en mer transparant och öppen modell som givetvis ska 
skalas av från personuppgifter, det intressanta är ju synpunkter/brister i sak 
samt utredningar och åtgärder för att förbättra och förändra.” 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – En öppen och transparant 

process för hanteringen av inkomna ärenden inom 
visselblåsarfunktionen  

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt utreda och lämna förslag till 
mer öppen och transparant process för hanteringen av inkomna ärenden inom 
visselblåsarfunktionen. Ett system där rapporter och utredningar som 
genomförs inom ramen för funktionen redovisas löpande till politiken. 



  

PROTOKOLL 43 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Åberg (L) föreslår att ledamotsinitiativet ska överlämnas till 
kommunledningskontoret för beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Hans Åbergs (L) 
förslag att ledamotsinitiativet ska överlämnas till kommunledningskontoret för 
beredning, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 
 
  



  

PROTOKOLL 44 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapporter 
• Omvärldsläge 

• Beredskapsplan – elbrist 

• Kommunplan 2023 

• Utbildning ny mandatperiod 

 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
• Kronogårdsvägen 
• Grönskötselplan 
• Vattentjänstplan 
• Omflytt 

  



  

PROTOKOLL 45 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Delegationsbeslut 
1. Tillförordnad kommundirektör den 1 och den 3-4 november 2022 

 Dnr KS 22/0001 
  

 

 
  



  

PROTOKOLL 46 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28 Anmälningar 
1. Utbildningsnämndens beslut § 34 - Tertialrapport 2 2022 

 Dnr UN 22/0006 
  

2. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 34 - Statsbidrag för 
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 
 Dnr ÄON 21/0109 

  

3. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 39 - Tertialrapport 2 år 2022 - 
Äldre- och omsorgsnämnden 
 Dnr KS 22/0011 

  

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 19 - Tertialrapport 2 
2022 Gymasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Dnr KS 22/0011 

  

5. Inbjudan från SKR - Mänskliga Rättighetsdagarna 2022, den 17-18 
november 2022 
 Dnr KS 22/0019 

  

6. KALLELSE: Extra rådsmöte i Mälardalsrådet 16 december kl 13.00 
digitalt 
 Dnr KS 22/0254 

  

7. Socialnämndens beslut § 51 - Utvärdering Barnskyddsteamet - Sociala 
investeringsfonden 
 Dnr KS 19/0523 

  

8. Socialnämndens beslut - § 55 - Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden 
 Dnr KS 22/0011 

  

9. Inbjudan från Region Stockholm - Utbildning om krisberedskap och 
totalförsvar, 19 oktober och 9 november 2022 
 Dnr KS 22/0018 

  

10. Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 Dnr KS 22/0631 

  

 

 

 



1 
 

 

 

Ledamotinitiativ 
Kommunstyrelsen 2 nov  2022 

 

 

 

 

En öppen och transparant process för hanteringen  

av inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen. 

 

Det har blivit tydligt att kommunen har brister i redovisning till politiken när det gäller processen för 
visselblåsartjänsten. Politiken behöver få kännedom om frågorna när de är aktuella. 

Kommunen har ingen enhetlig rutin för hur ärende ska redovisas. Det finns inget i den processen som 
vi har idag som säger att rapporter ska anmälas till kommunstyrelsen eller till nämnd. Så här ser 
processen ut idag: 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.socialdemokraterna.se%2Fimages%2F18.2eaa215416ed5aa015967%2F1575550695646%2Fstaende_rgb_negativ_png.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.socialdemokraterna.se%2Fvart-parti%2Fpress&docid=WdYyU_Mwjp0XKM&tbnid=ctCBOgVC9zkAkM%3A&vet=10ahUKEwjngZfNvKbnAhVqkosKHYhQBYgQMwhYKAUwBQ..i&w=1903&h=770&bih=806&biw=1265&q=rosen%20socialdemokraterna&ved=0ahUKEwjngZfNvKbnAhVqkosKHYhQBYgQMwhYKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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För att ge politiken insyn i hur arbetet med visselblåsarfunktionen fortlöper idag är tanken att 
personalavdelningen i sin årliga rapport tar med statistik 
över hur visselblåsarfunktionen använts samt att detta redovisas för kommunstyrelsen inom ramen 
för kommundirektörens årliga rapport i slutet av året.  
 
Det ska vara en självklarhet att involverade får information om anmälningar, rapporter och vidtagna 
åtgärder. Vi behöver en annan mer öppen och transparant process för hanteringen av inkomna 
ärenden inom visselblåsarfunktionen och ett system så att rapporter och utredningar som genomförs 
inom ramen för funktionen redovisas löpande till politiken när de är aktuella. 

I framtagandet av en ny modell ska även funktionen och viljan till att använda funktionen beaktas vid 
en mer transparant och öppen modell som givetvis ska skalas av från personuppgifter, det 
intressanta är ju synpunkter/brister i sak samt utredningar och åtgärder för att förbättra och 
förändra. 

 

Socialdemokraterna föreslår att 

Kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt utreda och lämna förslag till mer öppen och 
transparant process för hanteringen av inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen. Ett system där 
rapporter och utredningar som genomförs inom ramen för funktionen redovisas löpande till 
politiken. 

 

 

 

För Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen 

Upplands-Bro kommun  

Camilla Janson (S) 
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