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§ 28 Avfallsplan 2019–2023 för Upplands-
Bro kommun 

 Dnr KS 18/0460 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Fastställa avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun. Avfallsplanen 
beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för 
Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under 
2017 enligt krav i miljöbalken. 

Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som 
gick vidare till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §67) avfallsplanen 
tillsammans med avfallsföreskrifter till Tekniska nämnden för ytterligare 
belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa konsekvenser. 

Tekniska nämnden har nu fastställt reviderade avfallsföreskrifter samt 
avfallsplan (2018-11-12 protokoll §5). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2018 
• Ny avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun 
• Avfallsplan 2007–2012 antagen av kommunfullmäktige den 21 

november 2007 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Fastställa avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun. Avfallsplanen 
beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019.  

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 29 Revidering av avfallsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 18/0461 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Fastställa avfallsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun. Avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i 
kraft 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under 
2017 enligt krav i miljöbalken. 

Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som 
gick vidare till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §68) 
avfallsföreskrifterna tillsammans med avfallsplanen till Tekniska nämnden för 
ytterligare belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa 
konsekvenser. 

Tekniska nämnden har nu fastställt reviderade avfallsföreskrifter samt 
avfallsplan (2018-11-12 protokoll §5). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018–11–21  

• Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun  

• Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av 
kommunfullmäktige 2013-12-18. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Fastställa avfallsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun. Avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i 
kraft 1 januari 2019. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 30 Beslut om samråd - Upphävande av del 
av Detaljplan 1, Tibbleskogen (8804U) 

 Dnr KS 17/0301 

Beslut 
Förslag till upphävande av del av Detaljplan 1 för Tibbleskogen (8804U) sänds 
ut på samråd enligt regler för förenklat standardförfarande. 

Sammanfattning 
Marken nordväst om det aktuella området ingår i det nyligen bildade Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat. Kommunen är fastighetsägare till marken som är 
aktuell för upphävande och har nyligen tecknat avtal med fastighetsägaren för 
naturreservatsområdet. Avtalet innebär ett byte av mark där kommunen enligt 
avtalet får äganderätt över mark i naturreservatet och den privata 
fastighetsägaren får äganderätt över planområdet i fråga. Avtalet är villkorat 
med att detta upphävande vinner laga kraft och ett markbyte kan inte 
genomföras innan detaljplanen är upphävd då marken i dagsläget är allmän 
platsmark. I praktiken betyder ett upphävande att marken inte längre är 
detaljplanelagd. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 9 november 2018 
• Planbeskrivning, den 21 november 2018 
• Plankarta med del för upphävande markerad, den 21 november 2018 
• Kommunfullmäktiges beslut, § 150, den 29 november 2017 
• Detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl., godkänd den 11 maj 2016 
• Detaljplan 1 för Tibbleskogen, nr 8804, antagen den 11 januari 1991 

Förslag till beslut 
Förslag till upphävande av del av Detaljplan 1 för Tibbleskogen (8804U) sänds 
ut på samråd enligt regler för förenklat standardförfarande. 
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§ 31 Svar på ansökan om planbesked på 
fastigheterna Örnäs 1:22, m.fl. 

 Dnr KS 18/0440 

Beslut 
1. Kommunen har för avsikt att påbörja detaljplanering i linje med 

inlämnad begäran om planbesked 

2. Avgift för planbesked tas ut enligt taxa 
3. Verka för en anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och 

Brunna logistikområde. 

Sammanfattning 
ICA Fastigheter har inkommit med en ansökan om planbesked för en del av 
Brunna industriområde. För det område som ansökan avser gäller idag 
detaljplan 1002. Anledningen till att man söker planbesked är att man vill 
utveckla området på ett sådant sätt att man binder ihop två fastigheter som idag 
ligger på varsin sida av Mätarvägen. Man har även haft en dialog med 
Kungsängens golfklubb om att införliva delar av golfklubbens mark i 
industriområdet. För att möjliggöra detta måste planen göras om.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en sådan ändring av planen ligger i 
linje med övrig verksamhet i Brunna industriområde och är positiva till att 
inleda en planprocess.  

En mer detaljerad beskrivning av vilka de viktigaste frågorna att reda ut under 
en planprocess är kommer att lämnas i samband med en begäran om 
planuppdrag. En plan bör kunna antas 2020. 

Beslutsunderlag 
• Detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl., 1002 

• Ansökan om planbesked, den 7 november 2018 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2018 

Förslag till beslut 
1. Kommunen har för avsikt att påbörja detaljplanering i linje med 

inlämnad begäran om planbesked 

2. Avgift för planbesked tas ut enligt taxa 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår en punkt 3 

3. Verka för en anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och 
Brunna logistikområde. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag som 
Kommunstyrelsens ledamöter jämkar sig med och frågar om man kan besluta 
enligt detta. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• ICA Fastigheter 
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§ 32 Svar på medborgarförslag om att varje
nybyggt flerbostadshus ska ha två 
parkeringsplatser. 
Dnr KS 17/0209 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige  

Medborgarförslaget anses besvarat med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på det 
samhälleliga engagemang som förslagsställaren visar. Förslagsställaren föreslår 
att det för varje lägenhet i ett nybyggt flerbostadshus ska byggas två 
parkeringsplatser.  

Antalet parkeringsplatser som ska finnas per lägenhet styrs av detaljplanen. Det 
faktiska bilinnehavet i kommunens tätorter är ungefär 0,5 bilar per bostad 
vilket tydligt talar för att ett antal om två p-platser per bostad är för högt.  

Av denna anledning kan det dessvärre inte anses skäligt att i planer för 
nybyggnation av flerbostadshus bygga två parkeringsplatser och förslaget kan 
därför inte genomföras. Kommunstyrelsen kommer dock fortsättningsvis i 
varje detaljplaneprocess beakta och avväga behovet av antalet 
parkeringsplatser. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inlämnat den 10 juni 2017

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 8 november 2018

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat med denna tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren
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§ 33 Budget 2019 
 Dnr KS 18/0190 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för 2020–
2021 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26 november 2018. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag den 26 november 2018. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26 november 2018. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26 
november 2018. 

5. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2019. 

7. Kommunstyrelsen får under 2019, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2019 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

Särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan 
(S) deltar ej i beslutet. 

Kerstin Åkare (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 30 maj 2018 budgetdirektiv och tidsplan för 
arbetet med budget 2019. Nämnderna presenterade den 3 oktober 2018 sina 
budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och 
samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för 
budget 2019.  
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Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 
26 november 2018 lagt fram förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för 
2019 och inriktning för 2020–2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 med 

bilaga; Förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och 
inriktning för 2020–2021. 

• Nämndernas budgetsförslag, i akt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för 2020–
2021 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26 november 2018. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag den 26 november 2018. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26 november 2018. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26 
november 2018. 

5. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2019. 

7. Kommunstyrelsen får under 2019, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2019 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Bolagen 
• Revisorerna 
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§ 34 Intern kontrollplan 2019 för 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 18/0413 

Beslut 
Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen fastställs. 

Sammanfattning 
Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För kommunstyrelsen 
har Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit 
fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 november 2018. 

Förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen fastställs. 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
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§ 35 Partistöd 2019 
 Dnr KS 18/0265 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för partistöd i 
Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap. §§ 31–32 kommunallagen ska de partier som finns representerade 
i kommunfullmäktige lämna in årlig redovisning för hur partistödets använts. 
Redovisningen ska beskriva hur partistödet använts för att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. 

Samtliga partier har inkommit med redovisningar. Kommunledningskontoret 
föreslår därmed att partistöd betalas ut för 2019 i enlighet med gällande regler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018. 

• Partiernas redovisningar av använt partistöd 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för partistöd i 
Upplands-Bro kommun. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige 
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§ 36 Strategi för ett socialt hållbart Bro 
 Dnr KS 18/0401 

Beslut 
1. Strategin för ett socialt hållbart Bro antas och revideras årligen. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda Broskolans placering samt 
ungdomars fritidsverksamhet. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda snabblokalisering av 
arbetsplatser inom kommunen och kommunägda företag till Bro. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att se över handlingsplanernas 
utformning. Inriktningen ska särskilt beakta ökad polisiär närvaro, ökad 
vuxennärvaro, samordning av väktar- och ordningsvaktinsatser och 
kameraövervakning. 

Sammanfattning 
BRÅ beställde av kommunledningskontoret ett förslag på en strategi för ett 
socialt hållbart Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna. Social hållbarhet 
ingår i det större begreppet hållbar utveckling. Bro är idag en tätort med stora 
socioekonomiska skillnader och är identifierat av polisen som ett utsatt 
område. Målbild för strategin är att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp 
till. Tre fokusområden har identifierats och ett antal delmål. Till fokusområden 
kopplas även ett antal insatser. Konkreta handlingsplaner bör tas fram och 
skapandet av en BID bör initieras av kommunen tillsammans med tongivande 
aktörer i Bro. 

Beslutsunderlag 
• Strategi för ett socialt hållbart Bro 

Förslag till beslut 
1. Strategin för ett socialt hållbart Bro antas 

2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda Broskolans placering 

3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda snabblokalisering av 
arbetsplatser inom kommunen och kommunägda företag till Bro 

4. Kommundirektören får i uppdrag att se över handlingsplanernas 
utformning. Inriktningen ska särskilt beakta ökad polisiär närvaro, ökad 
vuxennärvaro, samordning av väktar- och ordningsvaktinsatser och 
kameraövervakning 

  



  PROTOKOLL 16 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår att punkt 2 kompletteras med 

”samt ungdomars fritidsverksamhet.” 

Jan Stefanson (KD) föreslår att punkt 1 kompletteras med 

”och revideras årligen.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsbeslut som 
resterande ledamöter jämkar sig med och frågar om detta kan vara 
Kommunstyrelsens beslut. Han finner bifall. 

Protokollsanteckning 
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning 
”Vänsterpartiet tror inte att trygghet byggs på en dag eller med punktinsatser. 
Tillit förutsätter en långsiktig och socialt genomtänkt politik. Trygghet byggs, 
precis på det som BRÅ: s rapport kommer fram till på:  

att ett socialt hållbart samhälle byggs 

- då vi är förankrade i vår omgivning och har en bostad till rimlig kostnad, 

- då vi har ett jobb vi känner att vi orkar med fram till pensionen, 

- då vi går i en bra skola och rustas för framtiden 

- då vi får den hjälp vi behöver när vi blir gamla eller sjuka. 

Det åstadkommer vi på bästa sätt genom att satsa på offentlig verksamhet inom 
välfärdssektorn. 

Därför är en strategi för ett socialt hållbart Bro ett viktigt dokument som 
behöver hållas levande.” 
  



  PROTOKOLL 17 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 37 Motion från Vänsterpartiet om sex 
timmars arbetsdag för socionomer 

 Dnr KS 17/0155 

Beslut 
1. Förslaget om förkortad arbetsdag hanteras vidare i arbetet med 

kommunens mål ”attraktiv arbetsgivare”. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer anses besvarad. 

Reservation 
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt eget yrkande. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet lämnade den 7 maj 2017 in en motion om sex timmars arbetsdag 
för socionomer, med en hänvisning till försök som pågår runt om i landet 
gällande förkortad arbetsdag för den aktuella yrkesgruppen.  

Som motionären skriver så har det pågått projekt eller försök runt om i landet. 
Försöken har oftast varit under korta perioder och i smågrupper vilket kan göra 
det svårt att avläsa långvariga konsekvenser på arbetsmiljö eller ekonomi. 

Det finns inga enkla vägar för att lösa rekryteringsbehoven. Arbetstiden är en 
aspekt men det finns fler som behöver vägas in i frågan och utökad samverkan 
mellan kommuner, högskolor med flera behövs. 

Ett av Upplands-Bro kommuns gemensamma mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare, som därigenom omfattar alla yrkesgrupper inom kommunen. Att 
lokalt särskilja den ena yrkesgruppen från andra med den här typen av insatser 
är därför inte att föredra. 

Förslaget till beslut grundar sig på att arbetet med att bli en än mer attraktiv 
arbetsgivare ständigt pågår och bevakning av andra kommuners försök 
kommer att vägas in i det fortsatta arbetet mot målet. 

Beslutsunderlag 
• Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer från vänsterpartiet 

som inkom den 7 maj 2017 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2017 

Förslag till beslut 
1. Förslaget om förkortad arbetsdag hanteras vidare i arbetet med 

kommunens mål ”attraktiv arbetsgivare”. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer anses besvarad. 



  PROTOKOLL 18 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yrkande 
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet, Kerstin Åkare 
  



  PROTOKOLL 19 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 38 Medborgarförslag angående att införa 
Grön rutt för post- och avfallshantering i 
kommunen 

 Dnr KS 18/0064 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen tackar för och ser positivt på medborgarförslaget 

som besvaras med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

2. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

• Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
Grön rutt för avfalls- och posthantering i Upplands-Bro 
kommun. 

Sammanfattning 
Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår 
att en så kallad Grön rutt för avfalls- och posthantering införs i kommunen. 
Införandet av Grön rutt innebär att brevlådor och sopkärl placeras på samma 
sida av vägen. Som argument för införandet av Grön rutt anges att det skulle 
innebära en minskad körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång vid 
postutdelning och avfallsupphämtning i villaområden i kommunen, samt bidra 
till reducerade utsläpp av växthusgaser. Förslagsställaren menar vidare att grön 
rutt inledningsvis skulle kunna implementeras i nya bostadsområden i 
kommunen såsom exempelvis Tegelhagen eller Rankhus och att det således 
redan initialt skulle fungera som ett verktyg för kommunen till att påverka 
utsläppen. 

Kommunstyrelsen ser att förslaget om att införa grön rutt skulle kunna 
innebära positiva miljöeffekter för kommunen. Kommunstyrelsen kan dock 
inte kan ta ställning huruvida införandet av grön rutt är möjligt i Upplands-Bro 
kommun och föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för Grön rutt för avfalls- och 
posthantering i kommunens nybyggnationsområden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag som inkom den 11 februari 2018. 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2018. 

• Miljöbalk (SFS 1998:808) 

• Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun (giltig 
fr.o.m. 2014-03-01) 
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Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen tackar för och ser positivt på medborgarförslaget 

som besvaras med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

2. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

• Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
Grön rutt för avfalls- och posthantering i Upplands-Bro 
kommuns nybyggnationsområden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår att ”nybyggnadsområden” stryks i punkt 2. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut med ett revideringsförslag 
som resterande ledamöter jämkar sig med och frågar om detta kan vara 
Kommunstyrelsens beslut. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Medborgarförslagsställaren 
  



  PROTOKOLL 21 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39 Medborgarförslag angående väktare i 
Bro 

 Dnr KS 18/0045 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att trygghetsfrågorna 
prioriteras i förslag till budget för 2019 som antas av kommunfullmäktige den 
19 december. Kommunstyrelsen avser vidare inrätta ett Trygghetsutskott med 
ansvar för frågor om trygghet och brottsförebyggande åtgärder, bl. a. de som 
medborgarförslaget lyfter fram. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har den 30 januari 2018 fått in ett medborgarförslag 
om väktare i Bro centrum. 

Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1 januari 2018.Tiderna följer 
centrumverksamheternas öppettider och förstärkning sker utöver detta på 
fredagar och lördagar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till den utökade väktarinsats som 
idag sker i Bro centrum. Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1 
januari 2018. Tiderna följer centrumverksamheternas öppettider och 
förstärkning sker utöver detta på fredagar och lördagar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Stefanson (KD) föreslår 

”Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att trygghetsfrågorna 
prioriteras i förslag till budget för 2019 som antas av kommunfullmäktige den 
19 december. Kommunstyrelsen avser vidare inrätta ett Trygghetsutskott med 
ansvar för frågor om trygghet och brottsförebyggande åtgärder, bl a de som 
medborgarförslaget lyfter fram.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Stefansons (KD) 
förslag till beslut. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
och Catharina Andersson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning 

”Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1 januari 2018. Tiderna 
följer centrumverksamheternas öppettider och förstärkning sker utöver detta på 
fredagar och lördagar.” 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
  



  PROTOKOLL 23 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40 Svar på revisionsrapport om 
granskning av arvoden till 
förtroendevalda 

 Dnr KS 18/0373 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som 
sitt svar till kommunens revisorer angående revisionsrapporten om granskning 
av arvoden till förtroendevalda. 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av 
arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar på omfattande brister vad 
gäller tillgången till underlag och kunskap om lönesystemet. 

Granskningen visar också på brister i kontroll av underlag och att regelverk och 
praxis för hantering av vissa ersättningar behöver förtydligas. 

Mot bakgrund av granskningen och revisorernas rekommendationer kommer 
kommunledningskontoret att genomföra ett antal åtgärder. Detta handlar bland 
annat om uppdatering av rutiner, införandet av regelbundna kontroller och en 
översyn av modellen för hur förändringar av den del av arvodet som partierna 
själva nivåsätter anmäls till kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2018 

• Revisionsskrivelse daterad de 9 september 2018 

• Revisionsrapport 3/2018, Granskning av arvoden till förtroendevalda, 
september 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som 
sitt svar till kommunens revisorer angående revisionsrapporten om granskning 
av arvoden till förtroendevalda.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Revisorerna 
• Ernst & Young 
• Personalchef 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 

  



  PROTOKOLL 24 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Fastställande av antal ledamöter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och 
beredning samt val av ledamöter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och 
beredning 

 Dnr KS 18/0443 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens beredning ska under mandatperioden bestå av 

arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som är 
invalda i kommunstyrelsen. 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 5 ledamöter och 
3 ersättare. 

3. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 
Fredrik Kjos (M) Camilla Janson (S) 
Martin Normark (L) Bordläggs 
Jan Stefanson (KD) - 

4. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 
Anders Åkerlind (M) Mary Svenberg (S) 
Lisa Edwards (C) - 

5. Till ordförande i arbetsutskottet utses Fredrik Kjos (M) 
till 1e vice ordförande utses Martin Normark (L) 
till 2a vice ordförande utses Camilla Janson (S) 

6. Till ytterligare deltagare i kommunstyrelsens beredning utses: 
Sara Ridderstedt (MP) 
Katarina Olofsson (SD) 
Kerstin Åkare (V) 

7. Politisk sekreterare har närvarorätt, en från vardera parti. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen får inrätta ett arbetsutskott samt de ytterligare utskott som 
styrelsen finner lämpligt. Utskott ska bestå av det antal ledamöter och ersättare 
som kommunstyrelsen beslutar. 

Kommunstyrelsens beredning ska under mandatperioden bestå av 
arbetsutskottet och en ledamot från övriga partier som är invalda i 
kommunstyrelsen.   



  PROTOKOLL 25 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens beredning ska under mandatperioden bestå av 

arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som är 
invalda i kommunstyrelsen. 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 5 ledamöter och 
3 ersättare. 

3. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: XX 
4. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: XX 
5. Till ordförande i arbetsutskottet utses XX och till vice ordförande utses 

XX 
6. Till ytterligare deltagare i kommunstyrelsens beredning utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Stefanson (KD) föreslår en punkt 7 

”Politisk sekreterare har närvarorätt, en från vardera parti. 

Camilla Janson (S) föreslår 

3. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 
Camilla Janson (S)  Bordläggning 

4. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 
Mary Svenberg (S) 

5. Till 2a vice ordförande utses: 
Camilla Janson (S) 

6. Till ytterligare deltagare i kommunstyrelsens beredning utses: 
Sara Ridderstedt (MP) 

Fredrik Kjos (M) föreslår 

3. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses 
Fredrik Kjos (M), Jan Stefanson (KD), och Martin Normark (L) 

4. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 
Anders Åkerlind (M) och Lisa Edwards (C) 

5. Till ordförande och 1e vice ordförande utses: 
Fredrik Kjos och Martin Normark (L) 

Kerstin Åkare (V) föreslår 

6. Till ytterligare deltagare i kommunstyrelsens beredning utses: 
Kerstin Åkare (V) 

Katarina Olofsson (SD) föreslår 
6. Till ytterligare deltagare i kommunstyrelsens beredning utses: 

Katarina Olofsson (SD)   
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Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 27 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2019 

 Dnr KS 18/0437 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

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

Bolag/Stiftelse/Styrelse Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft 
Värme 

Mattias Peterson (C) Fredrik Kjos (M) 

AB Vårljus Martin Normark (L) Lisbeth (M) 

Österhöjdens garage Stanislaw Lewalski (M) - 

Stockholms länsförbund för 
krishantering 

Ricard Koljo (C) Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening 

Fredrik Kjos (M) Lisa Edwards (C) 

Stiftelsen Lövsta gård Stanislaw Lewalski (M) - 

Örnäs-Lillsjöns 
fiskevårdsområde 

Karl Öhlander - 

Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund 

Marcus Sköld (M) Börje Wredén (L) 

Mälarens vattenvårdsförbund Mattias Peterson (C) Lise-Lotte Lundgren (C) 

Kommuninvest ekonomisk 
förening 

Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB Fredrik Kjos (M) - 

Svenskt Vatten 
föreningsstämma 

Marcus Sköld (M) Hans Åberg(L) 

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

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

- Till ersättare nomineras Conny Timan (S) 
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3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras Stanislaw Lewalski (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Helena Austrell 

- Till revisor nomineras Karl Öhlander 
- Till revisorsersättare nomineras Ann Jansson 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den XX 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

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

Bolag/stiftelse/förening    Ombud  Ersättare  

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx  xxx  

AB Vårljus     xxx  xxx  

Österhöjdens garage    xxx  xxx  

Stockholms länsförbund för krishantering  xxx  xxx  

Stockholms läns civilförsvarsförening   xxx  xxx  

Stiftelsen Lövsta gård    xxx  xxx  

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde   xxx  xxx  

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund  xxx  xxx  

Mälarens vattenvårdsförbund   xxx  xxx  

Kommuninvest ekonomisk förening   xxx  xxx  

Mälarbanans intressenter AB   xxx  xxx  

Svenskt Vattens föreningsstämma   xxx  xxx  
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2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 
Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

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

- Till ersättare nomineras xxx 

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

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår 

Bolag/Stiftelse/Styrelse Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft 
Värme 

Mattias Peterson (C) Fredrik Kjos (M) 

AB Vårljus Martin Normark (L) Lisbeth (M) 

Österhöjdens garage Stanislaw Lewalski (M) (S) 

Stockholms länsförbund för 
krishantering 

Ricard Koljo (C) Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening 

Fredrik Kjos (M) Lisa Edwards (C) 

Stiftelsen Lövsta gård Stanislaw Lewalski (M) (S) 

Örnäs-Lillsjöns 
fiskevårdsområde 

Karl Öhlander (S) 

Stockholms och Uppsala läns 
luftvårds 

Marcus Sköld (M) Börje Wredén(L)  

Mälarens vattenvårdsförbund Mattias Peterson (C) Lise-Lotte Lundgren (C) 

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

Mälarbanans intressenter AB Fredrik Kjos (M) (S) 

Svenskt Vatten 
föreningsstämma 

Marcus Sköld (M) Hans Åberg(L) 
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Bolag/Stiftelse/Styrelse Styrelseledamot Ersättare styrelse 

E.ON Göran Malmestedt (M) (S) 

Örnässjön-Lillsjön 
fiskevårdsområde 

Stanislaw Lewalski (M) (S) 

   

 Revisor Ersättare revisor 

Örnässjön-Lillsjön 
fiskevårdsområde 

Karl Öhlander Ann Jansson 

 

Camilla Janson (S) föreslår 

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

- Till ersättare nomineras Conny Timan (S)  

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

- Till ersättare i styrelsen nomineras Helena Austrell (S)  

Beslutet skickas till: 

• Respektive bolag, stiftelse eller förening 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 43 Val av ledamöter till kommunala 
pensionärsrådet och 
tillgänglighetsrådet 

 Dnr KS 18/0444 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser KSO och presidiet i Äldre- och 

omsorgsnämnden till ledamöter i kommunala tillgänglighetsrådet 2018–
2022. 

2. Kommunstyrelsen utser KSO och presidiet i Socialnämnden till 
ledamöter i kommunala pensionärsrådet 2018–2022. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information med företrädare för pensionärsorganisationer 
verksamma i Upplands-Bro.  

Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet. 
Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska rådets ordförande vara 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är socialnämndens 
ordförande. 

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett råd för ömsesidig information med 
handikapporganisationer verksamma i Upplands-Bro kommun. Rådets syfte är 
att verka för att funktionsnedsattas perspektiv beaktas i alla kommunala 
nämnder och förvaltningskontor. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter till 
tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2018. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i kommunala 

tillgänglighetsrådet 2018–2022:  

XX, XX, XX, XX. 

2. Kommunstyrelsen utser följande personer i kommunala pensionärsrådet 
2018 – 2022: 

XX, XX, XX, XX 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår 

1. Kommunstyrelsen utser KSO och presidiet i Äldre- och 
omsorgsnämnden till ledamöter i kommunala tillgänglighetsrådet 2018–
2022. 

2. Kommunstyrelsen utser KSO och presidiet i Socialnämnden till 
ledamöter i kommunala pensionärsrådet 2018–2022. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
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§ 44 Revidering av reglemente för 
gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor 

 Dnr KS 18/0442 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor antas i 
enlighet med bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Järfälla kommun har lämnat ett förslag på en revidering av reglementet för 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. De ändringar som föreslås för den 
gemensamma nämnden är dels ett förtydligande av nämndens uppdrag samt en 
uppdatering för att anpassa reglementet enligt den nya kommunallagen och den 
nya dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse KS 18/0442 från den 21 november.  
• Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor antas i 
enlighet med bilagt förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 
• Kanslichef 
• Utvecklingschef 
• Samhällsbyggnadschef 
• Kommunjurist   
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§ 45 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsförteckning med anledning 
av ny kommunallag 

 Dnr KS 18/0162 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde ny kommunallag i kraft (2017:725). I nuvarande 
delegationsordning finns hänvisningar och terminologi som hänför sig till den 
gamla lagen. En revidering av delegationsförteckningen är nödvändig för att 
anpassa den till den nya kommunallagen. Utöver en ny kommunallag har andra 
lagar uppdaterats och behov uppstått av att tillföra nya punkter, bl a på grund 
av att nya utskott tillkommit, varför delegationsordningen måste revideras av 
detta skäl. Ändringarna är gulmarkerade i bilagan.  

Delegationsordningen ändras på så sätt att möjlighet till vidaredelegation 
markeras med kryss i rutan för vidaredelegat, dock utan att funktionen för 
vidaredelegaten anges. Istället anges vidaredelegat i en delegationslista som 
beslutas av kommundirektören. På så sätt blir beslutsprocessen för 
kontorsorganisationen mer flexibel och mer effektiv då kommundirektören 
själv kan fatta beslut om vidaredelegat utan att ärendet behöver hanteras i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse KS 18/0162 från den 23 november 2018 

• Delegationsordning med ändringar markerade i gult 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår 

”Ärendet ska bordläggas i avvaktan på att vi antagit reglemente för 
kommunstyrelsen. I linje med beslut i KF 21 nov 2018.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är bordläggning. 
Han frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Votering begärs och 
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genomförs där de som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ”Ja” och de som 
vill bordlägga ärendet röstar ”Nej”. Vid votering lämnas 10 ja-röster och 6 nej-
röster. Därefter frågar ordförande om Kommunstyrelsen kan besluta enligt 
liggande förslag. Han finner bifall. 

Omröstningsresultat 
Namn Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Lisbeth Waern (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Kerstin Åkare (V)  X 

Catharina Andersson 
(S) 

 X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) X  

 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
och Catharina Andersson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning 

”Reglementen för kommunstyrelsen och kommunens nämnder ska antas samlat 
i, enligt minoritetsstyrets egen återremiss i kommunfullmäktige. 21 nov 2018. 
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Det är kommunstyrelsens uppdrag att följa kommunfullmäktiges beslut och det 
är logiskt då delegering förutsätter beslut i två led.  

Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit 
till kommunstyrelsen/nämnd och i vissa fall utskott att hantera ett visst 
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper.  

Därefter kan kommunstyrelsen/nämnden om den vill besluta om delegering av 
denna beslutanderätt.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 
• Kanslichef 
• Utvecklingschef 
• Samhällsbyggnadschef 
• Kommunjurist 
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§ 46 Inrättande av samhällsbyggnadsutskott 
och trygghetsutskott under 
kommunstyrelsen 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med 8 

ledamöter och 8 ersättare. 
2. Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med 8 ledamöter och 8 

ersättare. 
3. Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses: 

Jan Stefanson (KD) Camilla Janson (S) 

Martin Normark (L) Bordläggs 

Lisa Edwards (C) Bordläggs 

Fredrik Kjos (M) Bordläggs 

4. Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses: 
Karl-Erik Lindholm (KD) Erik Karlsson (V) 

Börje Wredén (L) Bordläggs 

Anders Åkerlind (M) Bordläggs 

Marcus Sköld (M) Bordläggs 

 
5. Till ordförande, 1e vice ordförande, och 2a vice ordförande i 

samhällsbyggnadsutskottet utses: 
Jan Stefanson (KD) ordförande 
Martin Normark (L) 1e vice ordförande 
Camilla Janson (S) 2a vice ordförande 

6. Till ledamöter i trygghetsutskottet utses: 
Jan Stefanson (KD) Camilla Janson (S) 

Hans Åberg (L) Bordläggs 

Mattias Peterson (C) Bordläggs 

Fredrik Kjos (M) Bordläggs 
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7. Till ersättare i trygghetsutskottet utses: 

Jan-Erik Björk (KD) Bordläggs 

Martin Normark (L) Bordläggs 

Paul Gustafsson (M) Bordläggs 

Lisbeth Waern (M) Bordläggs 

8. Till ordförande, 1e vice ordförande, och 2a vice ordförande i 
trygghetsutskottet utses: 
Fredrik Kjos (M) ordförande 
Hans Åberg (L) 1e vice ordförande 
Camilla Janson (S) 2a vice ordförande 

Sammanfattning 
Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett 
samhällsbyggnadsutskott och ett trygghetsutskott under kommunstyrelsen.  

Samhällsbyggnadsutskottet har, under kommunstyrelsen, det politiska ansvaret 
för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, 
exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, 
samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till 
bostadsutbyggnaden. 

Trygghetsutskottet har, under kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för 
brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordning av 
dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, 
räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, 
bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör 
även kommunens brottsförebyggande råd. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 november 2018 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med 8 

ledamöter och 8 ersättare. 
2. Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med 8 ledamöter och 8 

ersättare. 
3. Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses:  
4. Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses: 
5. Till ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet utses: 
6. Till ledamöter i trygghetsutskottet utses: 
7. Till ersättare i trygghetsutskottet utses: 
8. Till ordförande och vice ordförande i trygghetsutskottet utses: 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med 5 
ledamöter och 3 ersättare.  

2. Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med 5 ledamöter och 3 
ersättare.  

3. Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses: 
Camilla Janson (S) resterande platser bordläggs 

4. Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses: 
Erik Karlsson (V), resterande platser bordläggs 

5. Till 2a vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet utses:  
Camilla Janson (S) 

6. Till ledamöter i trygghetsutskottet utses: 
Camilla Janson (S), resterande Platserna bordläggs. 

7. Till ersättare i trygghetsutskottet utses: 
Platserna bordläggs. 

8. Till 2a vice ordförande i trygghetsutskottet utses: 
Camilla Janson (S). 

Jan Stefanson (KD) föreslår 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med 8 
ledamöter och 8 ersättare. 

2. Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med 8 ledamöter och 8 
ersättare. 

3. Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses: Jan Stefanson (KD), 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), och Lisa Edwards (C). 

4. Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses: Karl-Erik Lindholm 
(KD), Börje Wredén (L), Anders Åkerlind (M), och Marcus Sköld (M). 

5. Till ordförande och 1e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet 
utses: Jan Stefanson (KD) och Martin Normark (L). 

6. Till ledamöter i trygghetsutskottet utses: Jan Stefanson (KD), Hans 
Åberg (L), Mattias Peterson (C), och Fredrik Kjos (M). 

7. Till ersättare i trygghetsutskottet utses: Jan-Erik Björk (KD), Martin 
Normark (L), Paul Gustafsson (M), och Lisbeth Waern (M). 

8. Till ordförande och 1e vice ordförande i trygghetsutskottet utses: 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L). 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två olika förslag till beslut i punkt 1 och 2 och 
frågar därför om Kommunstyrelsen kan ta beslut i dessa först. Han finner att 
Kommunstyrelsen godkänner denna propositionsordning. Han ställer de båda 
förlagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. Votering begärs och genomförs där de som vill besluta enligt liggande 
förslag röstar ”Ja” och de som vill besluta enligt Camilla Jansons (S) förslag 
röstar ”Nej”. Vid votering lämnas 10 ja-röster och 6 nej-röster. 

Därefter frågar ordförande om Kommunstyrelsen kan besluta att bifalla 
resterande punkter med framlagda nomineringar. Han finner bifall. 

Omröstningsresultat 
Namn Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Lisbeth Waern (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Kerstin Åkare (V)  X 

Catharina Andersson 
(S) 

 X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) X  
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Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Kommundirektör 
• Samhällsbyggnadschef 
• Utvecklingschef 
• Planchef 
• Exploateringschef 
• Kanslichef 
• Säkerhetschef 
• Kommunjurist 
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§ 47 Inrättande av äldre- och 
omsorgsnämnd samt antagande av 
reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnd 

 Dnr KS 18/0421 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. En äldre- och omsorgsnämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden 
kommer att vara omsorg om äldre och vissa funktionsnedsatta, inrättas 
från och med den 1 januari 2019. 

2. Antalet i äldre- och omsorgsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

3. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med bilaga 
att börja gälla den 1 januari 2019. 

4. De handlingar som tillhör socialnämnden ska från och med den 1 
januari 2019 överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden i de fall de har 
anknytning till de verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden tar 
över från socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagande 
av socialnämnden om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som äldre- och omsorgsnämnden. 

5. Taxor och avgifter för äldreomsorgen samt dess 
tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2019 föras över från 
socialnämnden till äldre- och omsorgsnämnden och därmed tillämpas i 
äldre- och omsorgsnämnden avseende verksamhet som nämnden 
ansvarar för. Vad som föreskrivs avseende socialnämnden i taxa och 
avgifter för äldreomsorgen samt dess tillämpningsanvisningar, ska 
istället från den 1 januari 2019 avse äldre- och omsorgsnämnden. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar sig enligt följande 
text 

”Sverigedemokraterna anser att antal ledamöter i nämnder och utskott skall 
avspegla valresultatet och antal ledamöter i Kommunfullmäktige.” 

Sammanfattning 
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd. Med 
anledning av inrättandet av den nya nämnden måste reglemente för den nya 
nämnden antas vilket i sin tur påverkar socialnämndens reglemente då den nya 
äldre- och omsorgsnämndens uppgifter och verksamhetsområde tidigare legat 
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hos socialnämnden. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett 
reglemente för äldre- och omsorgsnämnden i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 november 2018 
• Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. En äldre- och omsorgsnämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden 
kommer att vara omsorg om äldre och vissa funktionsnedsatta, inrättas 
från och med den 1 januari 2019. 

2. Antalet i äldre- och omsorgsnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12 
ersättare. 

3. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med bilaga 
att börja gälla den 1 januari 2019. 

4. De handlingar som tillhör socialnämnden ska från och med den 1 
januari 2019 överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden i de fall de har 
anknytning till de verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden tar 
över från socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagande 
av socialnämnden om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som äldre- och omsorgsnämnden. 

5. Taxor och avgifter för äldreomsorgen samt dess 
tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2019 föras över från 
socialnämnden till äldre- och omsorgsnämnden och därmed tillämpas i 
äldre- och omsorgsnämnden avseende verksamhet som nämnden 
ansvarar för. Vad som föreskrivs avseende socialnämnden i taxa och 
avgifter för äldreomsorgen samt dess tillämpningsanvisningar, ska 
istället från den 1 januari 2019 avse äldre- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår 

1. Att äldre och omsorgsnämnden inrättas men att beslut gällande 
reglemente för nämnden bordläggs och antas utifrån beslut i 
kommunfullmäktige § 141 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Dnr KS 18/0416 Beslut 

Ärendet återremitteras med följande motivering: ”Det är viktigt att 
beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en 
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige 
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till del som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande 
förändrade reglementen för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden 
återremitteras. Återremissens syfte är att återkomma till 
kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade reglementen för 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av 
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och 
tydligt sätt.”  

2. Antalet i äldre- och omsorgsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 
Beslutspunkt 3,4 och 5 bordläggs i konsekvens med 
Kommunfullmäktiges beslut 21 november 2018. 

Katarina Olofsson (SD) föreslår 

2. Antalet i äldre- och omsorgsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut och frågar om 
Kommunstyrelsen kan besluta frågan om återremiss först och därefter antalet 
ledamöter. Han finner bifall till denna propositionsordning. Han frågar först om 
ärendet ska avgöras idag och finner bifall. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
och Catharina Andersson (S) reserverar sig enligt eget förslag till beslut. 

Därefter ställer ordförande de båda förslagen om antalet ledamöter mot 
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till 
beslut. Votering begärs och genomförs där de som vill fastställa antalet 
ledamöter och ersättare till 12 vardera röstar ”Ja” och de som vill fastställa 
antalet ledamöter och ersättare till 11 vardera röstar ”Nej”. Vid votering lämnas 
8 ja-röster och 8 nej-röster. Ordförande väljer att inte utnyttja sin utslagsröst 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar att fastställa antalet ledamöter och 
ersättare till 11 vardera. 

Omröstningsresultat 
Namn Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  



  PROTOKOLL 45 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Lisbeth Waern (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Kerstin Åkare (V)  X 

Catharina Andersson 
(S) 

 X 

Katarina Olofsson (SD)  X 

Johan Silversjö (SD)  X 

Fredrik Kjos (M) X  

 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
och Catharina Andersson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning 

”Reglementen för kommunstyrelsen och kommunens nämnder ska antas samlat 
enligt minoritetsstyrets egen återremiss i kommunfullmäktige 21 nov 2018. Det 
är kommunstyrelsens uppdrag att följa kommunfullmäktiges beslut.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Samtliga nämnder 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 48 Inrättande av gymnasie- och 
arbetslivsnämnd samt antagande av 
reglemente för gymnasie- och 
arbetslivsnämnden  

 Dnr KS 18/0422 

Beslut 
1. En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars ansvarsområden framgår av 

reglemente inrättas från och med den 1 januari 2019. 
2. Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden 

fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 
3. Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas enligt bilaga, 

att börja gälla den 1 januari 2019. 
4. De handlingar som tillhör utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

ska från och med den 1 januari 2019 överlämnas till gymnasie- och 
arbetslivsnämnden i de fall de har anknytning till de verksamheter som 
gymnasie- och arbetslivsnämnden tar över. Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 
förpliktelse på grund av åtagande av utbildningsnämnden eller 
kommunstyrelsen om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som gymnasie- och arbetslivsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 
januari 2019 föras över från utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
till gymnasie- och arbetslivsnämnden och därmed tillämpas i gymnasie- 
och arbetslivsnämnden avseende verksamhet som nämnden ansvarar 
för. 

6. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 
reglementena, som inte innebär ändringar i sak. 

Reservationer 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD), och Lisa Edwards 
(C) reserverar sig enligt följande text 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 
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Sammanfattning 
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en gymnasie- och 
arbetslivsnämnd. Med anledning av inrättandet av den nya nämnden måste 
reglemente för den nya nämnden antas, vilket i sin tur påverkar 
utbildningsnämndens och kommunstyrelsens reglementen då den nya 
gymnasie- och arbetslivsnämndens uppgifter och verksamhetsområde tidigare 
legat hos utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 november 2018 
• Reglemente för gymnasie- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
1. En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars ansvarsområden framgår av 

reglemente inrättas från och med den 1 januari 2019. 
2. Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden 

fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare. 
3. Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas enligt bilaga, 

att börja gälla den 1 januari 2019. 
4. De handlingar som tillhör utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

ska från och med den 1 januari 2019 överlämnas till gymnasie- och 
arbetslivsnämnden i de fall de har anknytning till de verksamheter som 
gymnasie- och arbetslivsnämnden tar över. Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 
förpliktelse på grund av åtagande av utbildningsnämnden eller 
kommunstyrelsen om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som gymnasie- och arbetslivsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 
januari 2019 föras över från utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
till gymnasie- och arbetslivsnämnden och därmed tillämpas i gymnasie- 
och arbetslivsnämnden avseende verksamhet som nämnden ansvarar 
för.  

6. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 
reglementena, som inte innebär ändringar i sak. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår 

”Att gymnasie-och arbetslivsnämnd inrättas men att beslut gällande reglemente 
för nämnden bordläggs och antas utifrån beslut i kommunfullmäktige § 141 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen Dnr KS 18/0416 Beslut 

Ärendet återremitteras med följande motivering: ”Det är viktigt att beredning 
och beslut av nämndernas reglementen sker i en sammanhållen process. För att 
alla reglementen ska komma fullmäktige till del som en helhet, yrkar vi därför 
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på att ärendena rörande förändrade reglementen för kommunstyrelsen, 
valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och bygg- och 
miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är att återkomma till 
kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade reglementen för samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av reglementena ska dessa 
utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”  

1. En gymnasie- och arbetslivsnämnd inrättas från och med den 1 januari 
2019. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden 
fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Beslutspunkt 11, 12 och 13 Bordläggs i konsekvens med KF beslut 21 
november 2018.” 

Katarina Olofsson (SD) föreslår 

2. Antalet i gymnasie- och arbetslivsnämnden fastställs till 11 ledamöter 
och 11 ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut och frågar om 
Kommunstyrelsen kan besluta frågan om återremiss först och därefter antalet 
ledamöter. Han finner bifall till denna propositionsordning. Han frågar först om 
ärendet ska avgöras idag och finner bifall. 

Därefter ställer ordförande de båda förslagen om antalet ledamöter mot 
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar att antalet i gymnasie- och 
arbetslivsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
och Catharina Andersson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning 

”Reglementen för kommunstyrelsen och kommunens nämnder ska antas samlat 
enligt minoritetsstyrets egen återremiss i kommunfullmäktige 21 nov 2018. Det 
är kommunstyrelsens uppdrag att följa kommunfullmäktiges beslut.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Samtliga nämnder 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 49 Fastställande av antal ledamöter i 
utbildningsnämnden 

 Dnr KS 18/0476 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Reservationer 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD), och Lisa Edwards 
(C) reserverar sig enligt följande text 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Sammanfattning 
Den politiska ledningen avser att ändra utbildningsnämndens sammansättning 
till 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12 
ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 
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Yrkande 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Utbildningsnämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 50 Fastställande av antal ledamöter i 
socialnämnden 

 Dnr KS 18/0477 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Reservationer 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD), och Lisa Edwards 
(C) reserverar sig enligt följande text 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Sammanfattning 
Den politiska ledningen avser att ändra socialnämndens sammansättning till 12 
ledamöter och 12 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Yrkande 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Socialnämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 51 Fastställande av antal ledamöter i 
Bygg- och miljönämnden 

 Dnr KS 18/0471 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 7 ledamöter och 7 
ersättare. 

Reservationer 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD), och Lisa Edwards 
(C) reserverar sig enligt följande text 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Sammanfattning 
Den politiska ledningen avser att ändra bygg- och miljönämndens 
sammansättning till 8 ledamöter och 8 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018 

• Kommunfullmäktiges beslut § 144 den 21 november 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 8 ledamöter och 8 
ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 7 ledamöter och 7 
ersättare. 
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Yrkande 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 

  



  PROTOKOLL 55 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Fastställande av antal ledamöter i 
Tekniska nämnden 

 Dnr KS 18/0472 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Reservationer 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD), och Lisa Edwards 
(C) reserverar sig enligt följande text 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Sammanfattning 
Den politiska ledningen avser att ändra tekniska nämndens sammansättning till 
10 ledamöter och 10 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018 

• Kommunfullmäktiges beslut § 145 den 21 november 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 10 ledamöter och 10 
ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Åkare (V) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 
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Yrkande 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kerstin Åkares (V) förslag till beslut. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Kerstin Åkares (V) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Åkares (V) 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Tekniska nämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 53 Fastställande av antal ledamöter i 
Kultur- och fritidsnämnden 

 Dnr KS 18/0473 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 
11 ersättare. 

Reservationer 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD), och Lisa Edwards 
(C) reserverar sig enligt följande text 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Sammanfattning 
Den politiska ledningen avser att ändra kultur- och fritidsnämndens 
sammansättning till 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018 

• Kommunfullmäktiges beslut § 143 den 21 november 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 12 ledamöter och 
12 ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 
11 ersättare. 
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Yrkande 
Camilla Janson (S) yrkar att antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden 
fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Katarina Olofssons 
(SD) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 54 Väckt ärende av Socialdemokraterna 
att utreda beslut och process i ärendet 
Tegelhagen 

 Dnr KS 18/0499 

Beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att utreda ärendehanteringen skyndsamt. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har på Kommunstyrelsens sammanträde väckt ärende om 
att utreda beslut och process i ärendet Tegelhagen. 

Beslutsunderlag 
• Socialdemokraternas skrivelse om att väcka ärende den 5 december 

2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Jansons (S) föreslår  

”Kommundirektören får i uppdrag att utreda ärendehanteringen skyndsamt.” 
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§ 55 Rapporter 
   

Temaärende 

• Tomas Stens rapporterar om det gemensamma arbetet med Lernia 
angående arbetskraftsförsörjningen till företagen i Upplands-Bro 

Kommundirektörens rapporter 

• Länsstyrelsen har tagit beslut angående strandskydd och inte tagit 
hänsyn till kommunens yttrande, kontoret arbetar på ett överklagande. 

• 5,3 miljoner i byggbonus 
• 11 mars är det utbildning för förtroendevalda 
• Presidieutbildning, upphandling pågår 
• Kungskalaset den 25 maj 
• Julmingel för näringslivet på Lejondal den 12 december 
• Rekrytering av ny näringslivschef pågår och förväntas bli klar innan jul. 
• Befolkningen i kommunen enligt kommuninvånarregistret är nu 28 686 

vilket motsvarar en ökning på över 4 % på årsbasis. 
  



  PROTOKOLL 61 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56 Delegationsbeslut 
1. Avgäldsregleringar tomträtter 2018   

2. Plantavtal för Ålsta/Aspvik/Ensta   

3. Försäljning av truck genom inbyte vid nyförvärv   

4. Avskrivning av kundfordran   

5. Ärende gällande 4.1 Lönetillägg   

6. Begäran om utlämnande av allmän handling   

7. Avskrivning av kundfordran   

 
  



  PROTOKOLL 62 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 57 Anmälningar 
1. Rapport - Framkomlighetsprogram, Trafikverkets inriktning för hur 

Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt 
  

2. Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsemöte 2018-09-26   

3. Cirkulär 18:40 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 
Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa 
frågor om sommartid/vintertid 

  

4. Sammanträdesprotokoll samt handlingar från gemensam 
familjerättsnämnd 2018-10-24, Resultatuppföljning och årsprognos per 
september 

  

5. Cirkulär 18:39 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona   

6. Inbjudan till Kommuninvest Medlemssamråd 2019   

7. Inbjudan till utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, 
sexualitet och jämställdhet - Rätt att veta! 

  

8. Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening 

  

9. Inbjudan till Webbinarium den 6 november angående Trafikbrott - det 
lokala problemet alla pratar om 

  

10. Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Stockholms 
län 

  

11. Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 
16 oktober 2018  

  

12. Protokoll från Käppalaförbundets sammanträde 16 oktober 2018   

13. Cirkulär 18:42 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - Tre 
pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK 
och LPAK 

  

14. Ny skrift från SKL - Skydd mot fordonsattacker   

15. Inbjudan och program samverkansmöte med KPR 9 november   

16. Cirkulär 18:45 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syo-
funktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 

  

17. Yttrande utvidgning och förslag till skötselplan för Rösaringsåsens 
naturreservat 

  



  PROTOKOLL 63 (63)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-12-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

18. Inbjudan till trygghetdagen 2019 - Konferens om samverkan mellan 
kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete 

  

19. Granskning av delårsrapport samt utlåtanden   

20. Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting - 
Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 

  

21. Ensamkommande barn - justerad anvisningsmodell 2019   

22. Nominera Sveriges föreningsvänligaste kommunen 2018   

23. Cirkulär 18:43 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 
Omräkning av pension enligt PA-KL 
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