
  

PROTOKOLL 1 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-02-03 
kl. 16:45 

Paragrafer 
 

 §§ 2 & 10 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Sanna Ajaxén 

Ordförande 
 ..................................................................  
Fredrik Kjos (M) 

Justerare 
 ..................................................................   
Camilla Janson (S)  

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

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-02-03 

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-03 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-02-24 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Teams, 2021-02-03 14:00 – 16:32 
Ajournering 15:55-16:05 

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 
Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) 
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Lisa Edwards (C) 
Anders Åkerlind (M) 
Hans Åberg (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Andreas Åström (M) 
Mary Svenberg (S) 
Annika Falk (S) 
Conny Timan (S) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Katarina Olofsson (SD) 
Johan Silversjö (SD) 
Erik Karlsson (V) 
 
 

Börje Wredén (L) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Marcus Sköld (M) 
Christina Brofalk (C) 
Birgitta Dickson (M) 
Göran Malmestedt (M) 
Paul Gustafsson (M) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Rolf Nersing (S) 
Juan Chacon (S) 
Claus Engström (SD) 
Tomas Carneheim (V) 
 

 

 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Övriga deltagare Ida Texell, Kommundirektör 
Sanna Ajaxén, Kommunsekreterare 
Sara Lauri, Kanslichef 
Karin Haglund, Kommunseketerare 
Sara Wiesner, Nämndsekreterare 
Katarina Ekroth, Kommunjurist 
Linda Edgren, tf. Samhällsbyggnadschef 
Åsa Bergström, Utvecklingschef §§ 1-4 ink. temaärende 
Anders Nilfjord, Ekonomichef 
Marcus Nybom, Näringslivschef §§ 1-13 ink. temaärende 
Camilla Stark, Trygghets- och preventionschef  
Ann-Catrin Brattström, Personalchef §§ 1- 9 ink temaärende 
Maria Acaldo, Projektledare Omdaning Bro § 18 (Temaärende) 
 
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna 
Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna 

 



  

PROTOKOLL 3 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

 

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

 
 

Plats och tid Teams, 2021-02-03 14:00 – 16:32 
Ajournering 15:55-16:05 

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 
Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) 
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Lisa Edwards (C) 
Anders Åkerlind (M) 
Hans Åberg (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Andreas Åström (M) 
Mary Svenberg (S) 
Annika Falk (S) 
Conny Timan (S) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Katarina Olofsson (SD) 
Johan Silversjö (SD) 
Erik Karlsson (V) 
 

Börje Wredén (L) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Marcus Sköld (M) 
Christina Brofalk (C) 
Birgitta Dickson (M) 
Göran Malmestedt (M) 
Paul Gustafsson (M) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Rolf Nersing (S) 
Juan Chacon (S) 
Claus Engström (SD) 
Tomas Carneheim (V) 
 

 

 

Utses att justera Camilla Janson (S) 
Justeringens plats och tid Digital justering 2021-02-09 kl. 09:00 Paragrafer 

 
 §§ 1 – 37 
(§2 & 10 för rätt sida.) 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Sanna Ajaxén 

Ordförande 
 ..................................................................  
Fredrik Kjos (M) 

Justerare 
 ..................................................................   
Camilla Janson (S)  

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

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-02-03 
Datum för anslags uppsättande: 2021-02-09 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-03-02 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 
Underskrift  ....................................................................  

Sanna Ajaxén 



  

PROTOKOLL 4 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Övriga deltagare Ida Texell, Kommundirektör 
Sanna Ajaxén, Kommunsekreterare 
Sara Lauri, Kanslichef 
Karin Haglund, Kommunseketerare 
Sara Wiesner, Nämndsekreterare 
Katarina Ekroth, Kommunjurist 
Linda Edgren, tf. Samhällsbyggnadschef 
Åsa Bergström, Utvecklingschef §§ 1-4 ink. temaärende 
Anders Nilfjord, Ekonomichef 
Marcus Nybom, Näringslivschef §§ 1-13 ink. temaärende 
Camilla Stark, Trygghets- och preventionschef  
Ann-Catrin Brattström, Personalchef §§ 1- 9 ink temaärende 
Maria Acaldo, Projektledare Omdaning Bro § 18 (Temaärende) 
 
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna 
Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna 



  

PROTOKOLL 5 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Innehållsförteckning 
§ 1 Rättviksmodellen 7 
§ 2 Ändringstillstånd för verksamheten vid 

Stockholm Arlanda Airport 
9 

§ 3 Ombudgetering av medel Tekniska 
nämnden 

11 

§ 4 Handlingsplan mot våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

12 

§ 5 Svar på medborgarförslag om att 
analysera avloppsvatten för att upptäcka 
missbruksproblematik 

14 

§ 6 Svar på motion om allmänhetens fråga 16 
§ 7 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - 

Extralön till anställda efter hårt arbete 
under Coronapandemin 

17 

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

20 

§ 9 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 

25 

§ 10 Storsthlms rekommendation angående ny 
överenskommelse om 
ungdomsmottagningar 

27 

§ 11 Uppdrag till kommundirektören med 
anledning av dataskyddsombudets 
årsrapport 

29 

§ 12 Förlängning av 
samverkansöverenskommelse 
kommun/polis 

31 

§ 13 Kommunal medfinansiering av Leader 
Mälardalen 2021-2022 

33 

§ 14 Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen 34 
§ 15 Anvisningar budget 2022-2024 36 
§ 16 Undertecknande av anvisningar på 

bankräkningar, plusgiro m.m. 
37 

§ 17 Val av ny ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus 
Engström (SD) 

39 

§ 18 Uppdrag att kartlägga och analysera 
kommunens hantering av Covid-19-
pandemin 

40 

§ 19 Rapporter 43 
§ 20 Delegationsbeslut 44 
§ 21 Anmälningar 45 



  

PROTOKOLL 6 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

   

Justering av föredragningslista 
Ärende 18 ” Uppdrag att kartlägga och analysera kommunens hantering av Covid-19-
pandemin” läggs till på dagordningen.  
  



  

PROTOKOLL 7 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Rättviksmodellen 
 Dnr KS 20/0706 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Utredning om 

Rättviksmodellen” daterad 5 november 2020. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att ta fram ett förslag 

till egen ”Tillväxt&Tillsyns”-modell för Upplands-Bro. 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005, 200.4002, 
50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, UBKFS 2019:23, ändras till timavgift. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge 
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att 
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i 
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. Samhällsbyggnadskontoret har 
genomfört uppdraget under hösten 2020 och avslutas i och med Rapport 
”Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för Rättviksmodellen på 
miljö- och livsmedelsavdelningen”, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-11-05. 

Slutsatsen är att behov av fortsatt arbete är relevant för införandet av en ny 
modell i Upplands-Bro kommun. Implementering av en modell för fortsatt 
utveckling av processer för myndighetsutövning och kundservice utifrån den 
s.k. Rättviksmodellen är intressant men det bör ske strukturerat och stegvis. 
Revidering av föreskrifterna, ändrade arbetssätt och tillsyn i enlighet med 
modellen behöver ske parallellt med budgetprocessen. Utifrån rapporten 
föreslås att kommunstyrelsen arbetar vidare med Upplands-Bros egen 
Tillväxt&Tillsyns”-modell samt att viss justering i avgiftsföreskrifterna sker 
från och med 2021. Utredningen remitterades till Bygg- och miljönämnden 
som lämnade yttrande den 28 januari 2021. Yttrandet föranleder inget ändrat 
ställningstagande i aktuellt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets reviderade tjänsteskrivelse daterad 1 

februari 2021. 

• ”Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för 

Rättviksmodellen på miljö- och livsmedelsavdelningen”, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2020-11-05. 

• Bygg- och miljönämndens yttrande, 2 §, 28 januari 2021, 



  

PROTOKOLL 8 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

protokollsutdrag, och tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Utredning om 

Rättviksmodellen” daterad 5 november 2020. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att ta fram ett förslag 

till egen ”Tillväxt&Tillsyns”-modell för Upplands-Bro. 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005, 200.4002, 
50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, UBKFS 2019:23, ändras till timavgift. 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) lämna för Socialdemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning:   

”Det är viktigt att beakta synpunkterna i Bygg- och miljönämndens 
remissyttrande i det fortsatta arbetet.” 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 

 
  



  

PROTOKOLL 9 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Ändringstillstånd för verksamheten vid 
Stockholm Arlanda Airport 

 Dnr KS 20/0713 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till mark- och 

miljödomstolen överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande daterat 15 januari 2021. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun mottog den 16 oktober 2020 Swedavias ABs ansökan 
om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Stockholm 
Arlanda Airport från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ansökan 
gäller tillstånd att inom ramen för gällande tillstånd få tillämpa alternativa 
inflygningsprocedurer (kurvade inflygningar). Verksamheten omfattas av 
kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.  

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar av ansökningsunderlagen att 
kommunen inte påverkas av flygbullernivå (FBN) som överskrider riktvärden. 
Däremot bedöms att de nya inflygningsalternativen kommer att innebära mer 
flygtrafik över vissa delar av kommunen, både bebyggda och naturområden, 
som kan komma att upplevas som störande trots att den inte överskrider 
riktvärden för flygbullernivåer. Kontoret föreslår Kommunstyrelsen att lämna 
yttrande enligt bifogat förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets reviderade tjänsteskrivelse 1 februari 2021 

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 15 januari 2021 

• Swedavia ABs ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken, 15 
september 2020, Mål nr M 6547-20 

• Bilaga 1 Gällande miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport, 10 
september 2020 

• Bilaga 2 Ändringstillstånd-inflygningsprocedurer och 
bananvändningsmönster, Teknisk beskrivning (TB), 10 september 2020 

• Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning, 14 september 2020 

• Bilaga 3.1 Bullerberäkningar – ansökan om ändringstillstånd, 10 
september 2020 

• Bilaga 4 Samrådsredogörelse, 10 september 2020 



  

PROTOKOLL 10 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till mark- och 

miljödomstolen överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande daterat 15 januari 2021. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering. 
 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 
 
  



  

PROTOKOLL 11 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Ombudgetering av medel Tekniska 
nämnden 

 Dnr KS 20/0843 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att överföra 3 500 Tkr till 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadschef beslutade den 11 maj 2020 om förändringar i 
organisationen inom Samhällsbyggnadskontoret att gälla från den 1 september 
2020. Genom förändringen så upphörde Tekniska avdelningen som egen 
avdelning. Tekniska avdelningens stabsfunktion överfördes istället till 
Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning och fick därmed ett utökat uppdrag 
att stödja hela kontorets verksamhet och inte enbart verksamheterna inom 
tekniska nämnden. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att kostnader 
för den före detta tekniska avdelningens stabsfunktion inklusive teknisk chef 
flyttas över från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen. Kostnaderna 
beräknas till 3 500 Tkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021 

• Protokollsutdrag §113 Tekniska nämnden den 7 december 2020 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 november 
2020 

• Delegationsbeslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret 
daterad 11 maj 2020, KS 20/0001 

• PM, Förändrad organisation – Samhällsbyggnadskontoret, daterad 9 
april 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att överföra 3 500 Tkr till 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 
 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden  
  



  

PROTOKOLL 12 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Handlingsplan mot våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

 Dnr KS 20/0649 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck antas. 
 

2. Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet mandat att vid behov 
utveckla handlingsplan för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Sammanfattning 
Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. Att leva i 
frihet från våld är en mänsklig rättighet. Levnadsvillkor och livskvalitet 
påverkas allvarligt för de som är våldsutsatta. Ett kommunövergripande arbete 
mot våld i nära relation i Upplands-Bro inleddes under våren 2018 då en 
strateg har anställdes på halvtid för att samordna arbetet.  
 
Föreslagen handlingsplan baseras på en kartläggning av arbetet mot våld i nära 
relation Upplands-Bro. Kartläggningen genomfördes under våren 2018. 
Utgångspunkten var att först se över hur verksamheterna inom Upplands-Bro 
kommun arbetar idag för att sedan kunna se vilka strategiska steg som behöver 
tas framöver. Det är av vikt att arbetet går i linje med det kommunövergripande 
arbetet för hållbar utveckling. 
 
Vid Trygghetsutskottets sammanträde den 20 november 2020 lyftes 
handlingsplanen på nytt efter tidigare återremiss i Kommunstyrelsen. 
Trygghetsutskottet beslutade då att föreslå Kommunstyrelsen att 
rekommendera Kommunfullmäktige att anta handlingsplanen samt att ge 
Trygghetsutskottet mandat att vid behov utveckla handlingsplanen för att 
möjliggöra ett levande och anpassningsbart kommunövergripande 
styrdokument. Trygghetsutskottet beslutade även att göra en mindre revidering 
av rubriceringen av handlingsplanen.   

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2020.  

• Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck 

•  Kommunstyrelsens beslut § 50 Handlingsplan för att förebygga och 
minska våld i nära relationer KS 19/0148 



  

PROTOKOLL 13 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Socialnämndens beslut § 26 Handlingsplan för att förebygga och 
minska våld i nära relationer SN 18/0162 

• Trygghetsutskottets beslut § 35 Handlingsplan mot våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck antas. 
 

2. Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet mandat att vid behov 
utveckla handlingsplan för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning: 

”SD vill se att arbetet mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck, kontinuerligt följs upp och att resultatet av aktiviteterna presenteras i 
en årlig rapport”.   

 

Beslutet skickas till: 

• Trygghets- och preventionschef 
 
  



  

PROTOKOLL 14 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Svar på medborgarförslag om att 
analysera avloppsvatten för att 
upptäcka missbruksproblematik 

 Dnr KS 19/0132 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för det inkomna medborgarförslaget och ger Tekniska 
nämnden i uppdrag att bevaka teknikutvecklingen på området men kommer 
inte införa provtagning av kommunens avloppsvatten för kartläggning av 
droganvändande i dagsläget. Upplands-Bro kommun arbetar fortsatt aktivt med 
andra insatser för att bekämpa drogmissbruk. 

Sammanfattning 
Den 20 februari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att analysera avloppsvatten 
för att upptäcka missbruksproblem” till Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren menar att avloppsvattnet är en bra indikator för att kunna 
skapa en bild av hur stor drogproblematiken är i ett visst geografiskt område 
och föreslår att möjligheten till att analysera avloppsvattnet för att vid behov 
identifiera eventuella missbruksproblem ska finnas tillgängligt. 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget som den 16 september 2020 beslutade att remittera ärendet 
till Tekniska nämnden för yttrande. 

Tekniska nämnden föreslår i sitt yttrande att Kommunstyrelsen ger Tekniska 
nämnden i uppdrag att bevaka teknikutvecklingen på området men avråder från 
att införa provtagning av kommunens avloppsvatten med hänsyn till den teknik 
som finns i dagsläget. 

Kommunledningskontorets slutsatser 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Tekniska nämndens slutsats om 
vikten av fortsatt bevakning av teknikutvecklingen för att analysera 
avloppsvatten i syfte att kartlägga droganvändning. Tills dess att mer 
tillförlitliga tekniska metoder finns på plats som kan få tydliga effekter i arbetet 
med missbruksproblematik bör Upplands-Bro kommun avvakta med 
provtagning av avloppsvatten. Däremot fortsätter Upplands-Bro kommun att 
arbeta aktivt på andra sätt för att bekämpa droganvändandet genom samarbete 
med polis, räddningstjänst och bostadsbolag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021 

• Medborgarförslag inkommet den 20 februari 2019 



  

PROTOKOLL 15 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 december 2020 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2020 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 16 september 2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 mars 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för det inkomna medborgarförslaget och ger Tekniska 
nämnden i uppdrag att bevaka teknikutvecklingen på området men kommer 
inte införa provtagning av kommunens avloppsvatten för kartläggning av 
droganvändande i dagsläget. Upplands-Bro kommun arbetar fortsatt aktivt med 
andra insatser för att bekämpa drogmissbruk. 
 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
• Kommunfullmäktige 
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§ 6 Svar på motion om allmänhetens fråga 
 Dnr KS 18/0255 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Motionen bifalles. 

Sammanfattning 
Den 13 juni 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare (V) med en 
motion med förslag om att svar på allmänhetens frågor ska delges alla politiker 
i Kommunfullmäktige. Vänsterpartiet framhåller att frågeställningarna från 
allmänheten ofta är av intresse för alla förtroendevalda i Kommunfullmäktige. 

Den 16 september 2020 togs ärendet upp av Kommunstyrelsen som 
återremitterade ärendet med uppdrag om ett förtydligande svar. 

Kommunledningskontoret ser inget hinder för att svaren på allmänhetens 
frågor tillhandahålls samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalles och att 
kansliavdelningen förser förtroendevalda i Kommunfullmäktige med skriftliga 
svar på allmänhetens fråga.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2021. 

• Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018. 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 
september 2020. 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Motionen bifalles. 

 
Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet 
• Kommunfullmäktige 

 
  



PROTOKOLL 17 (48) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 7 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Extralön till anställda efter hårt
arbete under Coronapandemin
Dnr KS 20/0812 

Beslut 
Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Reservation 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 
Den 2 december 2020 väckte Camilla Janson (S) ett ledamotsinitiativ under 
Kommunstyrelsens sammanträde med syfte att anställda i Upplands-Bro 
kommun ska få en extra löneutbetalning om 2000 kr. Kommunstyrelsens beslut 
den 2 december blev att överlämna till kontoret för beredning. 

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

Alla medarbetare som arbetat under tiden 1 april till 31 okt 2020 och ingår i 
Kommunals avtalsområde (och inte valt annat fackförbund) har i relation till 
angiven anställningstid och sysselsättningsgrad fått 5 500 kr utbetalt i 
december. 

Det är 1720 personer som har varit tillsvidareanställda, med en 
tjänstgöringsgrad uppgående till 50 procent eller mer, under perioden 1 april 
till 31 december. Utöver detta tillkommer 52 timanställda som arbetat mer än 
halvtid. Totalt rör det sig således om 1772 personer. Om samtliga dessa skulle 
få en utbetalning på 2 000 kr skulle det kosta cirka 5 miljoner kronor inklusive 
sociala avgifter med mera. Skulle de som varit anställda under perioden istället 
få en utbetalning där de 2 000 kronorna relateras till tjänstgöringsgrad skulle 
kostnaden uppgå till cirka 4,8 miljoner kronor.  

Upplands-Bro kommun följer ingångna avtal med arbetsmarknadens parter. 
Förslaget skulle innebära ett tillägg till redan ingångna avtal.  

Mot bakgrund av ovanstående samt att medarbetare inom Kommunals område 
i december fick 5 500 kr utbetalt föreslår kommunledningskontoret att 
ledamotsinitiativet avstyrks.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2021.
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• Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) - Extralön till anställda efter 
hårt arbete under Coronapandemin. 

Förslag till beslut 
Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
ledamotsinitiativets förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Socialdemokraternas förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot varandra 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till beslut. 

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

”Trots krisen visar prognosen för 2020 på överskott för Upplands-Bro 
kommun. Extrakostnader för Corona pandemin har kompenserats av staten 
med 97% enligt information. En buffert är skapad för 2021 under 
kommunstyrelsen på 20 miljoner kronor. Ekonomiskt utrymme finns!   

Därför anser Socialdemokraterna att del av överskottet/buffert ska gå tillbaka 
till personalen i form av en extra bonus för sina insatser under 
Coronapandemin, Vi anser att personalen är värda mer än applåder!   

Socialdemokraterna vill mer. För Upplands-Bro kommun som arbetsgivare har 
ett jobb att göra. Anställda inom vård och omsorg behöver tryggare 
anställningar, bättre arbetsmiljö så fler orkar jobba till pension, heltid ska bli en 
norm och timanställningarna ska minimeras. Ansvaret ligger hos politiken.   

Tyvärr säger M L C Kd med stöd av Sd NEJ till en extra bonus för de anställda 
som ståt längs fram i denna pandemi!   

M L C Kd med stöd av Sd väljer att oseriöst blanda in avtalsrörelsen som 
motivation för att ”slippa” premiera den personal som slitit hårt och bär vår 
välfärd. Det är ju så svensk arbetsmarknad fungerar att vi följer parternas avtal, 
ingångna avtal.  

För precis som rubriken på vårt förslag heter så är detta en extra bonus som vi 
Socialdemokraterna anser att de anställda inom vård och omsorg, förskola och 
andraverksamheter är värda för sina insatser under Coronapandemin.   

Det finns inga hinder för kommunen att premiera personalen på olika vis som 
arbetsgivare, ett exempel är julklapp, ett annat en bonus.   
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Det finns redan exempel på stora och små kommuner som har valt att ge en 
extra bonus till sina anställda.  

Politik är att vilja-Vi beklagar att M L C Kd med stöd av Sd inte kompletterar 
sina applåder och hejarop med en extra uppskattning från Upplands-Bro 
kommun som arbetsgivare.” 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren  
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
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§ 8 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - 
Begäran om förlängning av projektet 
Hållbar skola i syfte att öka tryggheten 

 Dnr KS 20/0813 

Beslut 
Ledamotsinitiativet anses besvarat då Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
behöver utvärdera projektet innan eventuell förlängning är möjlig samt om 
projektet indikerar långsiktigt hållbara resultat bör nämnden se över 
möjligheten att implementera projektet i ordinarie verksamhet.  

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

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 
förslag. 

Sammanfattning 
Den 2 december 2020 väckte Camilla Janson (S) ett ledamotsinitiativ under 
Kommunstyrelsens sammanträde med syfte att förlänga sociala 
investeringsprojektet ”Hållbar skola” för att fortsatt kunna arbeta för att öka 
tryggheten på skolan. Kommunstyrelsens beslut den 2 december blev att 
överlämna till kontoret för beredning. 

I de riktlinjer som antogs av Kommunfullmäktige när sociala 
investeringsfonden inrättades (KF § 28 Inrättande av social investeringsfond, 
2014-03-26) framgår det att projekten ska vara tidsbegränsade och om beviljat 
projekt indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att 
implementera dem i ordinarie verksamhet. Kommunledningskontoret gör 
därför bedömningen att Gymnasie- och arbetslivsnämnden behöver utvärdera 
projektet innan eventuell förlängning är möjlig samt om projektet indikerar 
långsiktigt hållbara resultat bör nämnden se över möjligheten att implementera 
projektet i ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2021 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2 december - 
§ 164 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Begäran om 
förlängning av projektet Hållbar skola i syfte att öka tryggheten 
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• Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 2 december - Begäran om 
förlängning av projektet Hållbar skola 

• Riktlinje för hantering av social investeringsfond 10 februari 2014 

Förslag till beslut 
Ledamotsinitiativet anses besvarat då Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
behöver utvärdera projektet innan eventuell förlängning är möjlig samt om 
projektet indikerar långsiktigt hållbara resultat bör nämnden se över 
möjligheten att implementera projektet i ordinarie verksamhet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning följande förslag 
till beslut:  

1) Kommundirektören ska senast kommunstyrelsen den 14 april 2021 ta del av 
och redogöra för Gymnasie- och arbetslivsnämnden utvärdering av projektet 
”Hållbar skola”  

2) På kommunstyrelsen 14 april 2021 redovisa finansiering för fortsatt arbete 
under 2021 med trygghetsfrågor på Upplands-Brogymnasieskol inom ramen 
för fortsatt projekt och dess arbete utifrån dialog med facknämnden och 
verksamheten.  

3) Finansiering för implementering av projektet i ordinarie verksamhet eller 
annat förslag ska hänskjutas till budgetprocessen 2022/24. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.  

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Socialdemokraternas förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för liggande förslag och ”Nej” 
står för Socialdemokraternas förslag. Under voteringen lämnas 10 ”Ja” röster 
och 6 ”Nej” röster. Ordförande finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt liggande förslag.  
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Omröstningsresultat 
”Ja” står för liggande förslag och ”Nej” står för Socialdemokraternas förslag.  

Parti Namn Ja  Nej 
L Martin Normark X  

S Camilla Janson  X 

KD Jan Stefanson X  

C Lisa Edwards X  

M Anders Åkerlind X  

L Hans Åberg X  

KD Jan-Erik Björk X  

M Andreas Åström X  

S Mary Svenberg  X 

S Annika Falk  X 

S Conny Timan  X 

V Erik Karlsson  X 

MP Sara Ridderstedt  X 

SD Katarina Olofsson X  

SD Johan Silversjö X  

M Fredrik Kjos X  

Under voteringen lämnas 10 ”Ja” röster och 6 ”Nej” röster. 

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

”Den 22 oktober 2020 redovisades ”Uppföljning av konsekvenser för 
Upplands-Bro-gymnasiets sparåtgärder 2020” för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Detta mot bakgrund av att Upplands-Brogymnasiets prognostiserade 
budgetunderskott 2020 och ett flertal sparåtgärder genomfördes under året. I 
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ärendet redovisas de ekonomiska besparingarna i summor samt 
verksamhetskonsekvenser.  

Ytterligare besparingar ska genomföras under 2021. Att ekonomin kan bli 
ansträng kan vi alla förstå då elevpengen enligt länsprislistan ej heller räknas 
upp under 2021.  

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna för 
ökad trygghet, trivsel som är grunden för ökad måluppfyllelse.  

•     Mot bakgrund av att kunskapsresultaten ligger i lägre fjärdedelen i 
riket och varierar mellan åren, enligt Kolada (databas för kommuner 
och regioner)  

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

•     Vi kan konstatera att Andel elever som känner sig trygga på skola, 
Andel elever som är nöjda med skolans arbete mot mobbning, Andel 
elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna ligger på 32% 
mot länets 52%.  

Vi vet att skolan jobbar förtjänstfullt med att hämta in underskott, öka 
tryggheten och måluppfyllelsen och behöver stöd i detta viktiga arbete. Att i 
detta läge välta över ytterligare kostnader på skolan är oseriöst.   

På facknämndens sammanträde i oktober fick nämnden redovisat skolans 
uppföljning och analys. Att kommunledningskontoret ej tagit del av denna är 
anmärkningsvärt. Facknämnden, utbildningskontoret och skolledningen 
förtjänar ett högre förtroende och respekt.  

Om det fortsatt finns oklarheter om projektets effekter för förbättra elevhälsan, 
trygg och trivsam skolmiljö både inomhus och utomhus fysiskt som psykiskt 
bör dessa självklart utredas skyndsamt.  

På ovan nämnt sammanträde var det endast EN åtgärd av alla åtgärder 
som särskilt belystes från skolledningen:  

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

Projektet driver ett trygghetsarbete med elevcoacher, fortbildning av personal 
samt samarbete med andra aktörer i kommunen.  

Ytterst är det mycket anmärkningsvärt att detta ej kommunicerats och 
hörsammats under budgetprocessen inom minoritetsstyret M L Kd och C inför 
budget 21, inför internbudgeten för gymnasie- och arbetslivsnämnden, är det 
djupt olyckligt.   
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Frågeställningen om ”Om projektet har resulterat i goda effekter men förutspås 
kräva en permanent lösning så behöver Gymnasier och arbetslivsnämnden 
undersöka möjligheterna även för detta, har ej beaktats av M L Kd och C i 
budgeten för 2021.   

Socialdemokraternas förslag kvarstå:  

Projektet Hållbar skola ska förlängas i lämplig form för att fortsatt kunna  

arbeta för att öka tryggheten på skolan. Medel ska anslås ur 
Kommunstyrelsens pott för oförutsedda så att Hållbar skola kan fortsätta 
hösten 2021 i projektform eller implementerad i verksamheten.  

Då M L C Kd med stöd av Sd väljer att rösta bort och lämna ansvaret på en 
redan ekonomisk tyngd nämnd, lägger Socialdemokraterna ett motförslag och 
beklagar att det röstas ner.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren  
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
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§ 9 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Dnr KS 20/0755 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
revisionsrapporten om granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
Upplands-Bro kommun. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och 
planerade åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. 

Särskillda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har Ernst & 
Young (EY) genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
kommunen. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
samt äldre och omsorgsnämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det har dels skett en kommunövergripande granskning, dels 
en fördjupad granskning inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhet.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Upplands-Bro kommun har 
säkerställt att det finns en tillräcklig struktur för ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. EY har dock identifierat brister i förankring och efterlevnad 
av kommunens rutiner och att det därmed finns ett visst förbättringsbehov 
gällande den interna kontrollen och uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Utifrån revisionsrapporten har kommunens förtroendevalda revisorer lämnat ett 
antal rekommendationer till kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden 
som ska besvaras senast den 28 februari 2021.  

Kommunledningskontoret besvarar vilka åtgärder som vidtagits och vilka som 
är planerade för respektive rekommendation i sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2021. 

• Revisionsskrivelse den 6 november 2020 

• Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

inkommen den 9 november 2020. 



  

PROTOKOLL 26 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
revisionsrapporten om granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
Upplands-Bro kommun. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och 
planerade åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning:  

” SD underkände den av E&Y kritiserade internkontrollplanen på ÄON den 
22/1-2020 och SD deltog därför ej den gången i beslutet.  

SD anser även att förvaltningen inte har kommunicerat de folkvalda 
politikernas specifika ansvar för arbetsmiljön, på ett tillfredsställande sätt”.    

Beslutet skickas till: 

• Kommunens revisorer 
• Kommunfullmäktige 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
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§ 10 Storsthlms rekommendation angående 
ny överenskommelse om 
ungdomsmottagningar 

 Dnr KS 20/0490 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen "Stockholms 

ungdomsmottagningar - Överenskommelse mellan Region Stockholm, 
Storsthlm och kommuner i Stockholms län". 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Storsthlm rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta 
överenskommelsen "Stockholms ungdomsmottagningar - överenskommelse 
mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län".  

Upplands-Bro kommun ställer sig positiv till samverkansöverenskommelsen då 
den syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik 
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för 
ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. 

Den förändring som samverkansöverenskommelsen innebär är att 
ungdomsmottagningen i Upplands-Bro ska bedrivas i samverkan och med delat 
huvudmannaskap. I praktiken innebär det ingen förändring i förhållande till 
ungdomarna som söker sig till ungdomsmottagningen då Upplands-Bro sedan 
innan uppfyller många av de krav som överenskommelsen innebär. 
Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas som tidigare i samma lokaler. 
Eftersom verksamheten blir kvar i samma lokaler med samma öppettider så blir 
det ingen förändring för ungdomarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2021. 

• Rekommendation att anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende 
ungdomsmottagningarna i länet. 

• Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner 
i Stockholms län gällande Stockholms ungdomsmottagningar. 
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Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen "Stockholms 

ungdomsmottagningar - Överenskommelse mellan Region Stockholm, 
Storsthlm och kommuner i Stockholms län". 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Miljöpartiet vill säkerställa en lokal ungdomsmottagning i Upplands-Bro 
kommun med god tillgänglighet och olika kompetenser. Vi har många unga 
som inte är särskilt mobila och det är ofta de som också har de största behoven. 
Miljöpartiet anser även att det är oerhört bekymmersamt att närmaste BUP-
mottagning finns i Sundbyberg. Vi behöver ett fungerande helhetsstöd till våra 
unga med elevhälsan, ungdomsmottagningen och BUP som viktiga aktörer.” 

Beslutet skickas till: 

• Registrator Storsthlm, ange diarienr. S/20/0009-34 
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§ 11 Uppdrag till kommundirektören med 
anledning av dataskyddsombudets 
årsrapport 

 Dnr KS 20/0839 

Beslut 
1. Kommundirektören ges uppdrag att verkställa de rekommendationer 

som föreslås av dataskyddsombudet i rapporten ”Dataskyddsombudets 
årsrapport 2020 – samt rekommendationer för det fortsatta arbetet”. 

2. Kommundirektören ges uppdrag att ta fram förslag till de gemensamma 
riktlinjer som erfordras för att verkställa rekommendationerna enligt 
punkten 1.  

Sammanfattning 
Kommunens dataskyddsombud, som är gemensamt för samtliga nämnder, har i 
en årsrapport presenterat dataskyddsarbetet under året 2020. I rapporten 
redogörs även för rekommendationer kring det fortsatta arbetet med 
dataskyddsfrågor. Bland annat har dataskyddsombudet rekommenderat att 
kommunen antar gemensamma styrdokument kring publicering av handlingar 
på den externa webben, hantering av e-post och att medarbetare erbjuds 
utbildning. 

För att det fortsatta arbetet utifrån rapporten ska kunna bedrivas effektivt 
föreslås att kommundirektören ges uppdrag att verkställa de rekommendationer 
som rapporten innehåller samt att kommundirektören ges delegation att fatta 
beslut för att möjliggöra verkställandet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2021 
• Dataskyddsombudets årsrapport 2020 

Förslag till beslut 
1. Kommundirektören ges uppdrag att verkställa de rekommendationer 

som föreslås av dataskyddsombudet i rapporten ”Dataskyddsombudets 
årsrapport 2020 – samt rekommendationer för det fortsatta arbetet”. 

2. Kommundirektören ges delegation att för Kommunstyrelsens räkning 
fatta beslut om att anta gemensamma riktlinjer och övriga beslut som 
erfodras för att verkställa rekommendationerna enligt punkten 1.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark föreslår följande ändring i förslag till beslutspunkt 2: 

”Kommundirektören ges uppdrag att ta fram förslag till de gemensamma 
riktlinjer som erfordras för att verkställa rekommendationerna enligt punkten 
1.” 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till ändring av 
förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till 
ändring av förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Martin Normarks (L) förslag till ändring, då ingen har yrkat på enbart liggande 
förslag. Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Samtliga kontorschefer 
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§ 12 Förlängning av 
samverkansöverenskommelse 
kommun/polis 

 Dnr KS 20/0600 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden av 

samverkansöverenskommelse 2020 och åtgärdsplan 2020 mellan 
Upplands-Bro kommun och Lpo Järfälla Upplands-Bro till senast 2021-
12-31. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att under 2021 ta 
fram förslag på revidering av samverkansöverenskommelse och 
åtgärdsplan. 

Sammanfattning 
Samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan kommun/polis 2020 har följts 
upp och godkänts i Trygghetsutskottet, november 2020.  
 
Samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen omfattar följande 
prioriterade samverkansområden:  
 

• Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild  
• Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område   
• Trygghet på offentlig plats  
• Arbete med ungdomar i riskzon  
• Inbrott i bostad 
• Våldsbejakande extremism  
• Trygghetscenter  
• Vapen och dödligt våld  
• Insatser mot droghandel och öppna drogscener  
• Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet   

 
Dessa områden bedöms fortsatt att vara av stor vikt. Åtgärder i åtgärdsplanen 
är i flera fall under pågående arbete och kan genom en förlängning 
genomföras, slutföras och/eller utvecklas. 

Pågående pandemi har i vissa fall påverkat det gemensamma arbetet med 
åtgärder i åtgärdsplanen. 

En revidering av samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan ska grundas i 
omvärldsbevakning inkluderat genomgång av kunskapsbaserat arbete, en 
gemensam uppdaterad lokal lägesbild samt en prioritering av 
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samverkansområden och åtgärder för att ta fram en tydligare målsättning med 
överenskommelsen och fokusera samverkan ytterligare. Detta arbete kommer 
att ske i samarbete mellan kommun och polis.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 
• Samverkansöverenskommelse 2020  
• Åtgärdsplan 2020 
• Årsuppföljning samverkansöverenskommelse kommun/polis KS 

20/0600 
• Protokollsutdrag Trygghetsutskottet årsuppföljning 2020-11-20 KS 

20/0600 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden av 

samverkansöverenskommelse 2020 och åtgärdsplan 2020 mellan 
Upplands-Bro kommun och Lpo Järfälla Upplands-Bro till senast 2021-
12-31. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att under 2021 ta 
fram förslag på revidering av samverkansöverenskommelse och 
åtgärdsplan. 

 

Beslutet skickas till: 

• Lpo Järfälla Upplands-Bro 
 
  



  

PROTOKOLL 33 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13 Kommunal medfinansiering av Leader 
Mälardalen 2021-2022 

 Dnr KS 20/0718 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leader Mälardalens verksamhet 
under förlängningsperioden 2021-2022 med 15,40 kr per invånare och år. 

Sammanfattning 
Sedan 2014 är Upplands-Bro kommun en av åtta medverkande kommuner i 
föreningen Leader Mälardalen. Syftet med Leader Mälardalens verksamhet är 
att skapa en lokalt ledd utveckling genom ideellt engagemang och bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling.  

Under programperioden 2014-2020 har ett 15-tal s.k. Leader-projekt 
genomförts i Upplands-Bro kommun till ett värde av ca 3 000 000 kr. Vidare 
har projekten resulterat i över 11 000 timmar av ideellt engagemang. Den 
kommunala medfinansieringen från Upplands-Bro kommun uppgår under 
samma period till ca 2 660 000 kr. 

Leader Mälardalen föreslår nu en tvåårig förlängning av den innevarande 
programperioden. Det innebär att kommunen behöver medfinansiera den 
fortsatta verksamheten med samma summa som tidigare år, dvs. 15,40 kr per 
invånare och år, till och med 2022.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 14 januari 2021 

• Brev från Leader Mälardalen ”Angående medfinansiering av LEADER 
för förlängningsåren 2021-2022”, daterat den 13 januari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leader Mälardalens verksamhet 
under förlängningsperioden 2021-2022 med 15,40 kr per invånare och år. 

 
Beslutet skickas till: 

• Leader Mälardalen 
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§ 14  Verksamhetsplan 2021 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 20/0450 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen 

Särskilda uttalanden  
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

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

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar ej i beslutet.  

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om budget 2021 för 
kommunen. Nämnder och styrelser ska utifrån detta beslut upprätta en 
verksamhetsplan där den av Kommunfullmäktige anvisade ramen fördelas ut 
på nämndens verksamheter. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till 
verksamhetsplan för Kommunstyrelsen inom den ram som 
Kommunfullmäktige angett för Kommunstyrelsens verksamhet samt 
investeringsbudget. Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 
147,1 mnkr.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterade 2021-01-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 
Katarina Olofsson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning: 

”I verksamhetsplanen finns ett antal ”nämndmål” definierade och som 
målvärde för 2021 anges bara ”öka” eller ”minska”. Frågan är då, 
”öka/minska” i förhållande till vad?  

Om det handlar om resultatet för föregående år 2020, var finner vi då dessa 
uppgifter?  
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Det normala i alla verksamhetsplanering är ju att man definierar 
kvantifierbara/mätbara mål och att det finns en tydlig referens till föregående 
års resultat!” 
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§ 15 Anvisningar budget 2022-2024 
 Dnr KS 21/0077 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för budget 2022-2024 

Särskilda uttalanden  
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 
Anvisningarna är starten på budgetprocessen för åren 2022-2024. 
Anvisningarna består av flera delar. Den första delen är en beskrivning av 
samhällsekonomiska förutsättningar för planperioden. Den andra delen är 
anvisningar till både nämnder och bolag. Nämnder och bolag ska dels lämna en 
nulägesbeskrivning, dels en beskrivning inför planperioden.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för budget 2022-2024. 
 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och bolag 
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§ 16 Undertecknande av anvisningar på 
bankräkningar, plusgiro m.m. 

 Dnr KS 21/0055 

Beslut 
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, 
kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar 
undertecknas av: 
- kommundirektör Ida Texell 
- ekonomichef Anders Nilfjord 
- redovisningsansvarig Ann Jansson 
- ekonom Jan-Olof Olsson 
- personalchef AnnCatrin Brattström 
- kommunikationschef Sara Eklind 
- kanslichef Sara Lauri 
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av 
någon av följande personer: 
- ekonom Susanna Niittyvuopio 
- ekonomiassistent Bente Wehn 
- ekonomiassistent Githa Forsman 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen uppdatera och besluta hur bank- och 
checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, 
värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas. 
Med anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2021 

Förslag till beslut 
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, 
kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar 
undertecknas av: 
- kommundirektör Ida Texell 
- ekonomichef Anders Nilfjord 
- redovisningsansvarig Ann Jansson 
- ekonom Jan-Olof Olsson 
- personalchef AnnCatrin Brattström 
- kommunikationschef Sara Eklind 
- kanslichef Sara Lauri 
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av 
någon av följande personer: 
- ekonom Susanna Niittyvuopio 
- ekonomiassistent Bente Wehn 
- ekonomiassistent Githa Forsman 
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Beslutet skickas till: 

• De valda 
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§ 17 Val av ny ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus 
Engström (SD) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Ärendet bordläggs tills dess att det har inkommit ett förslag på en kandidat för 
uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 
Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny 
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har varit uppe vid tidigare 
sammanträden men lyfts på nytt på grund av tidigare bordläggningar.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2021. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) föreslår att ärendet bordläggs tills dess att det har 
inkommit ett förslag på en kandidat för uppdraget som ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Katarina Olofssons förslag 
och frågar om detta kan bli Kommunstyrelsens beslut och finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Samhällsbyggnadsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 18 Uppdrag att kartlägga och analysera 
kommunens hantering av Covid-19-
pandemin 

 Dnr KS 21/0115 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med extern 
granskare kartlägga och analysera kommunens hantering av Covid-19-
pandemin. Analysen ska fokusera på vad kommunen kan förbättra och 
belysa ett tvärsnitt av områden inom kommunens verksamheter. 
Genomlysningen ska omfatta samtliga kontor och ta hänsyn till Corona-
kommissionens rapporter.  

2. Att uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sista sammanträde 
före sommaruppehållet. Slutsatserna ska även möjliggöra underlag inför 
budget 2022.  

3. Att uppdraget löpande ska redovisas för kommunstyrelsen.  

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

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 
förslag. 

Sammanfattning 
Alliansen lämnar följande ledamotsinitiativ under Kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 februari 2021.  

Sedan den 11 mars 2020 är spridningen av Covid-19 klassat som en pandemi 
av världshälsoorganisationen WHO. Krisen har haft och har fortsatt en stor 
inverkan på Upplands-Bro kommun och betydande samhällspåverkan på 
samtliga nivåer. Stora delar av kommunens organisation har berörts och fått 
anpassa verksamheten för att hantera nya förutsättningar och för att bidra till 
minskad smittspridning.  

Därför föreslås kommundirektören få uppdraget att kartlägga och analysera 
kommunens hantering av Covid-19-pandemin. Ett syfte med kartläggningen 
och analysen är ett fördjupat lärande, såväl för den nu pågående pandemin som 
för framtida beredskap. Resultatet ska vara betydelsefullt för Upplands-Bro 
som organisation men kommer också kunna utgöra ett värdefullt underlag till 
den samlade analysen av samhällets hantering i stort. Vidare ska analysen visa 
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på ytterligare relevanta åtgärder. Slutsatserna ska även möjliggöra 
planeringsunderlag inför kommande satsningar och budget 2022.   

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativet från Alliansen den 3 februari 2021 

Ledamotsinitiativets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med extern 
granskare kartlägga och analysera kommunens hantering av Covid-19-
pandemin. Analysen ska fokusera på vad kommunen kan förbättra och 
belysa ett tvärsnitt av områden inom kommunens verksamheter. 
Genomlysningen ska omfatta samtliga kontor och ta hänsyn till Corona-
kommissionens rapporter.  

2. Att uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sista sammanträde 
före sommaruppehållet. Slutsatserna ska även möjliggöra underlag inför 
budget 2022.  

3. Att uppdraget löpande ska redovisas för kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande förslag: 

1. Att utvärderingen ska genomföras av extern, professionell oberoende 
utvärderare. Kartlägga och analyser hanteringen av Covid 19 pandemin. 
Analysen ska fokusera på vad kommunen kan förbättra och belysa ett 
tvärsnitt av områden inom kommunens verksamheter. Genomlysningen 
ska omfatta samtliga kontor och ta hänsyn till Corona-kommissionens 
rapporter. 

2. att uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sista sammanträde    
före sommaruppehållet. Slutsatserna ska även möjliggöra underlag inför 
budget 2022.   

3. att uppdraget löpande ska redovisas för kommunstyrelsen.   

Med följande tillägg  

Direktiv och frågeställningar som ska vara med är hur kommunen skött sig, 
den egna organisationen och på vilka slutsatser som kan dras om fungerande 
eller ej fungerande samband med regionen och privata aktörer inom vård, 
skola, omsorg. Effekter av kommunala satsningar på näringslivet, 
föreningslivet och andra områden.  

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.  

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, ledamotsinitiativets 
förslag till beslut och Socialdemokraternas förslag till beslut med tillägg. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt ledamotsinitiativets förslag till beslut.  

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

”Socialdemokraterna är positiva till en extern oberoende utvärdering. Det är 
viktigt att få professionella utvärderares bild, vidare vill Socialdemokraterna 
särskilt betona vikten av att parallellt beakta och följa utvecklingen av 
pandemin under våren samt att följa med i omvärldsbevakningen för att kunna 
dra rätt slutsatser i en utvärdering.  

Uppdraget ger inga direktiv/utvärderingsfrågor. Det vore önskvärt att se hur 
kommunen skött sig och på vilka slutsatser som kan dras om fungerande eller 
ej fungerande samband med privata inom vård, skola, omsorg. Effekter av 
kommunala satsningar på näringslivet, föreningslivet och andra 
områden. Direktiv och frågeställningar som ska vara med är hur kommunen 
skött sig, den egna organisationen och på vilka slutsatser som kan dras om 
fungerande eller ej fungerande samband med regionen och privata aktörer inom 
vård, skola, omsorg. Effekter av kommunala satsningar på näringslivet, 
föreningslivet och andra områden.” 
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§ 19 Rapporter 

Temaärende – Omdaning Bro 
Maria Acaldo, projektledare för omdaning Bro presenterar sig själv och 
informerar Kommunstyrelsen om projektet. 

• Projektledarens bild och vision 
• Trender och utmaningar 
• En ny modell för social hållbarhet  

Rapporter  
• Dataskyddsombudets årsrapport 2020 

Kommundirektörens rapport  
• Trygghet och säkerhet  
• Rapport från bolagen 
• Covid-19 
• Energi- och klimatrådgivning  

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
• Åtgärdsvalsstudie: Utökad kapacitet för pendeltåg väster om 

Kungsängen 
• Lejondalssjön - restaureras för att förbättra vattenkvaliteten 
• Status i restaureringen 
• Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet avseende 

Vattendirektivet 
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§ 20 Delegationsbeslut 
1. Avskrives - kundfordringar   

2. Avskrivning av kundfodran   

3. Avskrivning av kundfordring   

4. Upptagande av kortfristigt lån om 25 000 000 kronor   

5. Ordförandebeslut skolluncher avseende vårterminen 2021   

6. Friköp av tomträtter, halvår 2 2020   

7. Myndighetsbeslut angående begäran om allmän handling   

8. Begäran om allmän handling - e-postloggar och smsloggar   

9. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd för 
regionen på grund av Covid-19 

  

10. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd för 
regionen på grund av Covid-19 

  

11. Ordförandebeslut - Revidering av tidigare beslut om anpassning av 
verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

  

12. Yttrande - kraftledning, nätkoncession för linje   

13. Yttrande - Ansökan luft- och markledning från station Kungsängen till 
station Överby 

  

14. Delegationsbeslut angående begäran om allmänna handlingar - mail - 
delvis avslag 

  

15. Delegationsbeslut Begäran om allmän handling   

16. Ordförandebeslut - Revidering och förlängning av tidigare beslut om 
anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

  

17. Delegationsbeslut omfördelning av investeringsmedel den 15 december 
2020 

  

18. Ordförandebeslut - Revidering av anpassning av  verksamhet inom Kultur- 
och fritidsnämndens verksamhetsområde 

  

 
  



  

PROTOKOLL 45 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Anmälningar 
1. Protokoll  Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 2020-12-09    

2. Rekryterings - och utbildningsmässan Bazaren blir digital 3-4 december   

3. Samverkansprotokoll 2020-11-17   

4. Protokoll från Kommunledningskontorets extra samverkansgrupp 2020-
11-23 

  

5. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2020-12-07   

6. Cirkulär 20:47 från SKR - Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021 

  

7. Inbjudan till SKRs Trygghetsdag 2021 - Vad vet du om brottsligheten i din 
kommun? 

  

8. Cirkulär 20:48 från SKR - Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20 

  

9. Inbjudan - Digitalt seminarium om elnätskapacitet och kommunal 
planering den 26 januari 2021 

  

10. Cirkulär 20:49 från SKR - Värdesäkring av ersättning som betalas till 
lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd 
enligt AGS-KL 

  

11. Cirkulär 20:51 från SKR - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 
20 och Med stud 20 - med OFR Läkare 

  

12. Cirkulär 20:56 från SKR - Omsorgsprisindex (OPI) för 2021 |   

13. Inbjudan till nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog   

14. Inbjudan till nätverk inom medborgardialog för tjänstepersoner   

15. Inbjudan - Webbsänt seminarium den 22 januari 2021 om hur man kan 
hantera fullmäktige- och nämndsammanträden på distans 

  

16. Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd 
anställningstid enligt 5 a § anställnings-skyddslagen | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:62) 

  

17. Inbjudan med program till SKRs Trygghetsdag 2021 - Vad vet du om 
brottsligheten i din kommun? 

  



  

PROTOKOLL 46 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

18. Protokoll samt handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor 2020-12-16 

  

19. Digital konferens - Migration och Etablering - Vad händer 2021?   

20. Storsthlms nyhetsbrev nummer 5 - 2020   

21. Storsthlm: Beslut om serviceavgift 2021   

22. Storsthlm: Beslut om avgiftsuttag Gymnasieantagningen   

23. Storsthlm: Beslut om avgift ungdoms- och elevdatabasen UEDB   

24. Leda och delta i politiska möten på distans - Inbjudan från REDI, Resfria 
digitala möten inom offentlig sektor 

  

25. Vägledning från Folkhälsomyndigheten - Tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen och tillfälligt förbud mot alkolholförsäljning 

  

26. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktige den 3 november 2020   

27. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
november 2020 - Upplands-Bro kommuns deltagande i ett 
samordningsförbund 

  

28. Kommunfullmäktiges beslut § 177 - Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten (återremittering) 

  

29. Kommunfullmäktiges beslut § 173 - Framtagande av ny avfallstaxa 2020   

30. Post- och telestyrelsen (PTS) uppdrag - God mobil uppkoppling på fjärrtåg   

31. Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020 

  

32. Nödvattenplanering 2021 - Regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län 2021 

  

33. Remiss av DS 2020:29  En utvecklad organisation för lokal statlig service 
- slutredovisning 

  

34. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021   

35. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2020-11-13   

36. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp   

37. Tekniska nämndens beslut § § 115 Yttrande om förslag till detaljplan Viby   



  

PROTOKOLL 47 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

38. Utbildningsnämndens beslut § 61 Verksamhetsplan 2021   

39. Cirkulär 20:61 från SKR - Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till AB 

  

40. Cirkulär 20:57 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023   

41. Cirkulär 20:58 från SKR - Redovisningsfrågor 2020 och 2021   

42. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2021   

43. Cirkulär 20:59 från SKR - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 
2021 

  

44. Cirkulär 20:60 från SKR - Slutligt utfall av 2019 års kommunala 
fastighetsavgift, prognos 2020–2022 

  

45. Skrivelse från Vårdföretagarna angående ersättning för merkostnader till 
följd av covid-19 

  

46. Kultur- och fritidsnämnden § 55 Svar på medborgarförslag gällande 
konstverket Pingpong 

  

47. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56 Svar på medborgarförslag 
gällande 

  

48. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 54 Svar på medborgarförslag om att 
anordna ett årligt pris för "Årets Upplands-Broförening" 

  

49. Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet - Skärpta restriktioner hot mot 
hästvälfärd 

  

50. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs 
sammanträde den 2-09-0--20 - Sammanträdesplan 2021 – Upplands-Bro 
kommunföretag AB  

  

51. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs 
sammanträde den 2-09-0--20 - Arvoden för styrelsen 2021 – Upplands-Bro 
kommunföretag AB 

  

52. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs 
sammanträde den 2-09-0--20 - Budget 2021 - Upplands-Bro 
kommunföretag AB  

  

53. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 26 - 
Fastställande av bolagsårsstämmor 2021  

  

54. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs 
sammanträde den 2-09-0--20 - Uppföljning av ägardirektiv november 2020  

  



  

PROTOKOLL 48 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-02-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

55. Cirkulär från SKR - Ersättning vid juridisk rådgivning och 
konsultverksamhet 

  

56. Öppet brev till ansvariga för skolan från Svenska Covidföreningen   

57. Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro   

58. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 59 - Rapportering av ej verkställda 
beslut och verkställda beslut per den 31 oktober 2020 

  

59. Cirkulär 21:02 från SKR - Förlängning av överenskommelse om 
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till 
riskgrupper under coronapandemin 

  

60. Cirkulär 21:03 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19 

  

61. Cirkulär 21:04 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-
avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 

  

62. Cirkulär 21:05 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19 

  

63. Tekniska nämnden beslut § 113 Ombudgetering av medel Tekniska 
nämnden 

  

64. Storsthlm: Rekommendation, överenskommelse om samverkan vid 
uppsökande verksamhet - munhälsa 

  

65. Käppalaförbundets styrelseprotokoll den 15 december 2020   

66. Verksamhetsplan och budget 2021   

67. Styrelseprotokoll från AB Upplands-Brohus, 2020-12-08   

68. Styrelseprotokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 2020-12-08   

69. Kallelse och handlingar till styrelsesammanträde Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB, 2021-01-19 

  

70. Påminnelse: Inbjudan - Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - 
fortsättningskurs, 8 februari 2021 

  

71. Information till förtroendevalda om KIK - Inbjudan från SKR   
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