
  PROTOKOLL 1 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-10-28 
kl. 16:50 

Paragrafer 
 

 § 124  

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: 2020-10-28 

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-29 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-11-19 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket och Teams, 2020-10-28 14:00 – 16:25 
Ajournering  

 Ledamöter via Teams Tjänstgörande ersättare i rummet 
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) 
Hans Åberg (L) §§124-126 
Annika Falk (S) 
Conny Timan (S) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Erik Karlsson (V) 
 
Ledamöter i rummet 

Anders Åkerlind (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Johan Silversjö (SD) 
 
 
 

Marcus Sköld (M) 
Claus Engström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Teams 

Catharina Andersson (S) 
Börje Wredén (L) §§127 - 150 
 
Närvarande ersättare Teams 

Börje Wredén (L) §§124-126 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Göran Malmestedt (M) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Tomas Carneheim (V) 
 
 
 
 
 

  



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare Teams 

Sanna Ajaxén – kommunsekreterare, Sara Lauri – kanslichef, Linda Edgren 
– tf. samhällsbyggnadschef, Anders Nilfjord – Ekonomichef, Camilla Stark 
– Trygghets- och preventionschef §148 (temaärende), Magnus Nilsson – 
Kommunpolis §148 (temaärende), Johan Hedberg – IT-chef §124 & §§143-
147, Carl-Fredrik Vincent – tf. avdelningschef centrum vuxenutbildning och 
arbetsmarknad §§124-137 
 
Ida Texell – Kommundirektör, Marcus Nybom – Näringslivschef §§124 – 
132, Göran Boklint (SD) - politisk sekreterare, Helena Austrell (S) – politisk 
sekreterare. 
 
 



  PROTOKOLL 3 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

 

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 Gemaket och Teams, 2020-10-28 14:00 – 16:25 
Ajournering  

 Ledamöter via Teams Tjänstgörande ersättare i rummet 
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) 
Hans Åberg (L) §§124-126 
Annika Falk (S) 
Conny Timan (S) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Erik Karlsson (V) 
 
Ledamöter i rummet 

Anders Åkerlind (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Johan Silversjö (SD) 
 

Marcus Sköld (M) 
Claus Engström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Teams 

Catharina Andersson (S) 
Börje Wredén (L) §§127 - 150 
 
Närvarande ersättare Teams 

Börje Wredén (L) §§124-126 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Göran Malmestedt (M) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Tomas Carneheim (V) 
 
 
 

Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-11-03 
kl. 09:00 

Paragrafer 
 

 §§ 125 -  150 

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: 2020-10-28 

Datum för anslags uppsättande: 2020-11-03 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-11-24 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

  



  PROTOKOLL 4 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare Teams 

 
Sanna Ajaxén – kommunsekreterare, Sara Lauri – kanslichef, Linda Edgren 
– tf. samhällsbyggnadschef, Anders Nilfjord – Ekonomichef, Camilla Stark 
– Trygghets- och preventionschef §148 (temaärende), Magnus Nilsson – 
Kommunpolis §148 (temaärende), Johan Hedberg – IT-chef §124 & §§143-
147, Carl-Fredrik Vincent – tf. avdelningschef centrum vuxenutbildning och 
arbetsmarknad §§124-137. 
 
Ida Texell – Kommundirektör, Marcus Nybom – Näringslivschef §§124 – 
132, Göran Boklint (SD) - politisk sekreterare, Helena Austrell (S) – politisk 
sekreterare. 
 
 

  



  PROTOKOLL 5 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Innehållsförteckning 
§ 124 Upphandling av IT-driftstjänster 7 
§ 125 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata 

genom Tegelhagen 
9 

§ 126 Yttrande över samråd 400Kv luftledning, 
ny dragning del av Hamra och Överby 

12 

§ 127 Revidering av avfallstaxa 14 
§ 128 Revidering av Mät- och karttaxa 16 
§ 129 Revidering av vatten- och 

avloppsanläggningstaxa 
18 

§ 130 Redovisning av obesvarade motioner höst 
2020 

22 

§ 131 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2020 

23 

§ 132 Nyteckning av avtal med Stockholm 
Business Alliance 

24 

§ 133 Upplands-Bro kommuns deltagande i ett 
samordningsförbund 

25 

§ 134 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

27 

§ 135 Effektiv Samordning för Trygghet - EST 30 
§ 136 Bestämmelser för Trygghetsutskottet 32 
§ 137 Bestämmelser för 

Samhällsbyggnadsutskottet 
33 

§ 138 Förbrukande av stiftelsers tillgångar 34 
§ 139 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - 

Fördelning av välfärdsmiljoner 
37 

§ 140 Tertialrapport 2 2020 för Kommunstyrelsen 38 
§ 141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut 39 
§ 142 Övergripande mål och budget 2021 med 

planering för 2022 – 2023 
41 

§ 143 Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt 
och borgensförbindelser mm – 
firmatecknare 

44 

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

46 

§ 145 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet 
efter Lisbeth Waern (M) 

47 

§ 146 Entledigande av Kerstin Ahlin (S) som 
ledamot i stiftelsen Lövsta gård 

48 

§ 147 Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård 
efter Kerstin Ahlin (S) 

49 



  PROTOKOLL 6 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 148 Rapporter 50 
§ 149 Delegationsbeslut 51 
§ 150 Anmälningar 52 
   

 
 

 

 
  



  PROTOKOLL 7 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 124 Upphandling av IT-driftstjänster 
 Dnr KS 20/0155 

Undantagen enligt sekretess. 19:3 Upphandling, 19 kap 3 

Beslut 
1. Med hänvisning till bifogad sammanställning, motivering och med 

beaktande av ställda urvalskriterier, beslutas att anta anbudsgivare Nordlo 
Improve AB gällande helhetsdrift av IT i Upplands-Bro kommun då deras 
anbud bedöms vara det mest fördelaktiga.   

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Upphandlingen avser helhetsdrift av IT i Upplands-Bro kommun. 
Upphandlingen omfattar tjänster för IT-drift, applikationsdrift, arbetsplats och 
service desk.  

Inkomna anbud öppnades och förtecknades vid ett och samma tillfälle av 
kommunens upphandlingssamordnare och extern upphandlingskonsult, och tre 
anbudsgivare levererade anbud i enlighet med kommunens krav. Utvärderingen 
redovisas i bilaga Upphandlingsrapport 28 september 2020. En 
utvärderingsgrupp besående av deltagare från representativa kontor har bedömt 
inlämnade anbud. 

Med hänvisning till bifogad sammanställning, motivering och med beaktande 
av ställda urvalskriterier, kom utvärderingsgruppen fram till att föreslå för 
kommunstyrelsen att anta anbudsgivare Nordlo Improve AB gällande 
Helhetsdrift av IT i Upplands-Bro kommun då deras anbud bedömdes vara det 
mest fördelaktiga.  

Avtalet gäller i fem (5) år från det att avtalet träder ikraft, med möjlighet till 
förlängning om ett (1) år vardera vid tre tillfällen. 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 16 september var även IT-
upphandlingen ett temaärende. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2020. 
• Upphandlingsrapport avseende IT-Drift, 28 september 2020. 
 
  



  PROTOKOLL 8 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Med hänvisning till bifogad sammanställning, motivering och med 

beaktande av ställda urvalskriterier, beslutas att anta anbudsgivare Nordlo 
Improve AB gällande helhetsdrift av IT i Upplands-Bro kommun då deras 
anbud bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.   

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår att liggande förslag ändras så att ordet ”ekonomiskt” 
plockas bort i liggande förslag beslutspunkt 1. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Fredrik Kjos (M) förslag till ändring. Ordförande frågar om Kommunstyrelsen 
kan besluta enligt detta och finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Upphandlingsenheten 
• Digitaliserings- och IT-enheten 

  



  PROTOKOLL 9 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 125 Trafiklösning Rösaringsvägen, 
huvudgata genom Tegelhagen 

 Dnr KS 16/0281 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom 
Tegelhagen, ändras till förskjuten fickhållplats. 

Sammanfattning 
Den 25 september 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS 20/0640) att ändra 
inriktning av pågående byggnation av busshållplatslösningen på 
Rösaringsvägen i Tegelhagen, och att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
återkomma med en alternativ utformning av busshållplatserna. 
Inom ramen för uppdraget ska följande hänsyn tas:  

1. Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.  
2. Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.  
3. Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.  
4. Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.  
5. Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.  
6. Kostnaden vara förklarlig 

Samhällsbyggnadskontoret har utrett olika typer av utformning av gaturummet 
och olika alternativ till hållplatsutformning. De tre utformningsalternativen är 
timglashållplats/dubbel stopphållplats, klackhållplats och fickhållplats. För- 
och nackdelar med samtliga alternativ har studerats och utretts.  

Med hänsyn till uppdraget föreslår samhällsbyggnadskontoret, som alternativ 
till timglashållplats/dubbel stopphållplats, att trafiklösningen ändras till 
klackhållplats med förskjutning alternativt fickhållplats med förskjutning. Båda 
alternativen bör kompletterats med digital hastighetsskylt samt asfalt i 
avvikande färg kompletterad med trafiksäkerhetshöjande vägmålning. I 
området mellan bussarna anläggs övergångsställe. Området förbereds också för 
eventuellt framtida behov av trafikljus vid övergångstället.     

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, KS 16/0281, daterad 22 

oktober 2020 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, KS 16/0281, daterad 8 
oktober 2020 

• Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av 
anläggningsarbete i Tegelhagen, KS 20/0640, daterat den 25 september 
2020 



  PROTOKOLL 10 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Planbeskrivning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) nr 1402, KS 15/0018, 
daterad den 14 mars 2018 

• Trafikutredning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Ramöll, daterad den 
10 november 2017 

• Trafikutredning Main Roads (Jurstabergsvägen, Tegelhagsvägen), 
COWI, daterad den 13 september 2018 

• Inkomna yttranden över alternativ utformning av busshållplats på 
Rösaringsäven, daterad den 8 oktober 2020 

Förslag till beslut 1: 

Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom 
Tegelhagen, ändras till förskjuten klackhållplats. 

Förslag till beslut 2:  

Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom 
Tegelhagen, ändras till förskjuten fickhållplats 

Yrkanden 
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning på förslag till beslut 2. 

Fredrik Kjos (M) yrkar för alliansens räkning på förslag till beslut 2. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på förslag till beslut 
2. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning på förslag till beslut 2. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, då ingen har yrkat bifall 
till förslag till beslut 1, han finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslag till beslut 2.  

Protokollsanteckning 
Lisa Edwards (C) lämnar för Alliansens räkning följande protokollsanteckning: 

”När ytterligare planläggning sker, syd-väst om Tegelhagen, ska förbifart 
Tegelhagen utredas. 

Möjlighet till förbifart får ej byggas bort.” 

 

 

 



  PROTOKOLL 11 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Mark- och exploateringsavdelningen 
• Trafikförvaltningen 
• Nobina 
• Räddningstjänsten, Attunda 
• LRF (lantbrukarnas riksförbund) 
• Turako 

 
  



  PROTOKOLL 12 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 126 Yttrande över samråd 400Kv 
luftledning, ny dragning del av Hamra 
och Överby 

 Dnr KS 19/0506 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande över Svenska kraftnäts kompletterande samråd gällande ny 
dragning av 400 kV-ledning del av Hamra och Överby daterad 12 
oktober 2020 som eget yttrande. 

2. Yttrandet kompletteras med Samhällsbyggnadskontorets förtydligande 
gällande markförlagd kabel. 

3. Yttrandet kompletteras med yttrande från berörda fastighetsägare, samt 
enskild fastighetsägare.  

Sammanfattning 
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan Hamra station i 
Enköpings kommun, Uppsala län och Överby station i Sollentuna kommun, 
Stockholms län. Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som 
Svenska kraftnät gör inom programmet Storstockholm Väst för att möta det 
växande behovet av el i Stockholmsregionen. Kommunen lämnade den 27 maj 
2020, § 69, yttrande över samrådsunderlag som daterats april 2020. 

Med anledning av synpunkter som inkommit under samrådsprocessen 
genomför Svenska kraftnät ett kompletterande samråd för en alternativ 
utredningskorridor för luftledning mellan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp. 
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över detta samrådsunderlag. 
Därefter görs en sammanvägd bedömning från båda samråden för att eventuellt 
uppdatera utbyggnadsförslaget som ska ligga till grund för fortsatt 
tillståndsansökan. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 12 oktober 2020 

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 12 oktober 2020 

• Samrådsunderlag planerad elförbindelse och ledningsåtgärder mellan 
Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp (del av Hamra och Överby) – Svenska 
kraftnät, september 2020 

• Kommunstyrelsens yttrande, § 69, 27 maj 2020 

• Samrådsunderlag planerad elförbindelse och ledningsåtgärder mellan 
Hamra och Överby - Svenska kraftnät, april 2020 



  PROTOKOLL 13 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

• Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018 

• FÖP 2016 Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.  

• Yttrande från berörda fastighetsägare - Yttrande ang. Dnr 2019/68. 
Projekt Hamra – Överby: Ny 400 kV luftledning. 

• Yttrande från enskild fastighetsägare - Yttrande ang. Dnr 2019/68. 
Projekt Hamra – Överby: Ny 400 kV luftledning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över 
Svenska kraftnäts kompletterande samråd gällande ny dragning av 400 kV-
ledning del av Hamra och Överby daterad 12 oktober 2020 som eget yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Edgren, tf. Samhällsbyggnadschef visar för Kommunstyrelsen att 
yttrandet kompletteras med förtydligande gällande att kommunen förordar 
markförlagd kabel. 

Fredrik Kjos (M) yrkar under sammanträdet på att yttrandet kompletteras med 
yttrande från berörda fastighetsägare, samt enskild fastighetsägare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Samhällsbyggnadskontorets komplettering samt yttranden från berörda 
fastighetsägare och enskild fastighetsägare. Ordförande finner därefter att 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Svenska Kraftnät 
 
  



  PROTOKOLL 14 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 
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§ 127 Revidering av avfallstaxa 
 Dnr KS 20/0699 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021. 

2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången 
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden 
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det 
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020. 

3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar. 

Sammanfattning 
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020. 
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten 
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på 
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand 
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att 
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och 
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020. 
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska 
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits 
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full 
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas 
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling 
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.  
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om framtagande av ny 
avfallstaxa 2020. 



  PROTOKOLL 15 (54)  
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 

2020 
• Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

• Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, KF § 198 

• Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021. 

2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången 
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden 
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det 
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020. 

3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar. 

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

”Vi socialdemokrater välkomnar det steg i underlättande av cirkulärt beteende 
som det nya insamlingssystemet med bostadsnära insamling av förpackningar 
innebär för en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus. Vi anser också att det 
är viktigt att samma och likvärdiga förutsättningar också ska ges för boende i 
flerfamiljshus.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
 
  



  PROTOKOLL 16 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 128 Revidering av Mät- och karttaxa 
 Dnr KS 20/0700 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari 
2021. 

2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 
PKV-index. 

3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mät- och karttjänster. Nu 
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller 
timtaxan 2018.  

Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades 
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information 
beräknas utifrån en fastställd formel. 

Nya riktlinjer från Skatteverket innebär att det ska vara moms för mättjänsten 
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat. 

Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med 
bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån 
efterfrågan. Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer. 

Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och 
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så 
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken. 
I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en själv-
finansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av 
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs 
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.  

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om Mät- och karttaxa 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020 

• Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut  
• Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020 



  PROTOKOLL 17 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari 
2021. 

2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 
PKV-index. 

3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
 
  



  PROTOKOLL 18 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 129 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

 Dnr KS 20/0701 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 

entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

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

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 

och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

Entreprenadindex, serie 311. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att analysera om nuvarande 
beräkningsmodell uppfyller behovet för en bra uppbyggnad av taxan 
eller om denna behöver uppdateras. 

Reservationer  
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 
Conny Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

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



  PROTOKOLL 19 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter. 

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020. 

• Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Daterad 2020-10-08. 

• Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 
9. 

• Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 



  PROTOKOLL 20 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 

entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

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

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 

och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

Entreprenadindex, serie 311. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 
återremitteras för att ärendet ska kompletteras med en genomgripande 
utvärdering och översyn av de i taxan ingående beräkningsparametrarna.   

Fredrik Kjos (M) och Marcus Sköld (M) yrkar för alliansens räkning på 
följande tilläggsyrkande:  

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att analysera om nuvarande 
beräkningsmodell uppfyller behovet för en bra uppbyggnad av taxan eller om 
denna behöver uppdateras. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, varav ett är återremiss. 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordförande 
ställer därefter liggande förslag med alliansens tilläggsyrkande mot 
Socialdemokraternas avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt liggande förslag med alliansens tilläggsyrkande. Votering begärs och 
genomförs, där ”Ja” står för liggande förslag med alliansens tillägg och ”Nej” 
står för avslag. Under voteringen lämnas 10 Ja-röster och 6 Nej-röster. 



  PROTOKOLL 21 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Ordförande finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag med alliansens tillägg.  

Omröstningsresultat 
Namn JA NEJ 

Martin Normark (L) vice ordförande X  

Camilla Janson (S) andre vice ordförande  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Börje Wredén (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Marcus Sköld (M) X  

Catharina Andersson (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Claus Engström (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) Ordförande X  

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

”Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget eftersom vi anser att ärendet 
måste kompletteras med en genomgripande utvärdering och översyn av de i 
taxan ingående beräkningsparametrarna så att vi kan få en mer rättvis taxa.” 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
  



  PROTOKOLL 22 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 130 Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2020 

 Dnr KS 19/0547 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 19 obesvarade 
motioner.   

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 
behandlingen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns. 

 
Beslutet skickas till: 

• Samtliga kontorschefer 
• Samtliga nämnder 

  



  PROTOKOLL 23 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 131 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2020 

 Dnr KS 19/0548 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020 
godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36 
obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020 
godkänns. 
 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Samtliga kontorschefer 

  



  PROTOKOLL 24 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 132 Nyteckning av avtal med Stockholm 
Business Alliance 

 Dnr KS 20/0618 

Beslut 
Upplands-Bro kommun tecknar avtal med Stockholm Business Alliance (SBA) 
i enlighet med föreliggande avtal. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har medverkat i samarbetet inom Stockholm Business 
Alliance (SBA) sedan 1 januari 2006. 33 kommuner var med från starten och idag 
omfattar det regionala samarbetet 56 kommuner i åtta län.  
 
Samarbetet fokuserar på två områden: investeringar och etableringar samt 
utveckling av kommunernas service till de lokala företagen. Nuvarande avtal med 
SBA löper ut den 31 december 2020 varför SBA föreslår, utifrån diskussioner med 
representanter för medlemskommunerna, att nya avtal tecknas för perioden 2021 – 
2025.  

Beslutsunderlag 
• Följebrev till avtal om näringslivssamarbete med Stockholm Business 

Alliance 2021-2025 

• Avtal om näringslivssamarbete med Stockholm Business Alliance 
2021-2025 

• Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2020 

Förslag till beslut 
Upplands-Bro kommun tecknar avtal med Stockholm Business Alliance (SBA) 
i enlighet med föreliggande avtal. 
 

Beslutet skickas till: 

• Stockholm Business Region 

 
  



  PROTOKOLL 25 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 133 Upplands-Bro kommuns deltagande i 
ett samordningsförbund 

 Dnr KS 20/0663 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning 
av Samordningsförbundet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg 
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk 
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt 
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen. 
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för 
samordningsförbundet.  

Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av 
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma 
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna 
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i 
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige. 

Gymnasie- och Arbetslivsnämnden beslutade den 24 september att föreslå 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att ge kontoret i uppdrag att 
ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att 
utreda en fortsatt utvidgning av Samordningsförbundet. 

Kommunledningskontoret bedömer att när de praktiska förutsättningarna är 
utredda behöver budget hanteras, vilket sker i samband med ansökan om 
medlemskap. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 

• Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 

den 24 september 2020 



  PROTOKOLL 26 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning 
av Samordningsförbundet. 

 
Beslutet skickas till: 

• Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 24 september 2020 

  



  PROTOKOLL 27 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 134 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

 Dnr KS 20/0665 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Reservationer 
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 
Conny Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

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

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till  
Socialnämndens ansvarsområde. 
 
Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 
organisationsförändring. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

• Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde 

• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 

• Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 



  PROTOKOLL 28 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 
återremitteras med uppdrag att underlaget, förslag till organisationsförändring, 
kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på 
en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 
organisationsförändring. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande.  

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är återremiss. 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordförande 
finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

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

”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste 
ta i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 
verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 
Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 
kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur 
vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till 
kommunens arbetsmarknadsinsatser. Socialdemokraterna föreslår därför att 
underlaget, Förslag till organisationsförändring, behöver kompletteras med 
argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och 
konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 
organisationsförändring.”  

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:  

"Unga vuxna och föräldrar är extra prioriterade grupper för en del av de 
insatser Arbetsmarknadsenheten arbetar med. Miljöpartiet förordar därför en 
fortsatt nära koppling med tillhörande samordningsvinster med 
Vuxenutbildningen och Näringslivskontoret." 

Erik Karlsson (V) stödjer ovanstående motivering. 



  PROTOKOLL 29 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

” SD konstaterar att det hittills inte finns någon plan för denna sammanslagning 
av 2 helt olika enheter och att en organisationsförändring i sig själv, inte 
automatiskt kommer att ge de verksamhetsvinster vi förväntar oss. 
 
SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i socialkontorets 
verksamhet skall genomföras. Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur 
AME-gruppen förväntas arbeta internt med informationsöverföring till/från 
socialkontoret, formell rapportering internt/externt samt grundläggande 
arbetsprocesser, t.ex. kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga 
enheter inom socialkontoret samt eventuella förändringar i AME´s 
organisation.” 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
• Enhetschef AME 
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§ 135 Effektiv Samordning för Trygghet - EST 
 Dnr KS 20/0227 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar arbetsmetoden EST – Effektiv Samordning för 
Trygghet, i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Upplands-
Bro kommun. 

Sammanfattning 
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en arbetsmetod som kan användas 
som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokal nivå. 
Målet med EST är att effektivisera det situationellt brottsförebyggande- och 
trygghetsfrämjande arbetet för att minska otrygghet i det offentliga rummet, 
genom att sätta in tidiga brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser när 
problem uppstått eller för att förebygga eventuella problem. 

EST innebär samverkan med relevanta aktörer på ett strukturerat sätt. 
Tillsammans genomförs informationsinsamling och analys av lägesbilden, 
prioritering av insatser samt uppföljning av det utförda arbetet. Arbetsmetoden 
är en modell i fem steg: Kartläggning/informationsinsamling, analys, insatser, 
uppföljning samt återkoppling.  

I informationsinsamlingen/kartläggningen medverkar alla kommunens kontor, 
polis, bostadsbolag, bevakningsbolag och andra relevanta aktörer såsom 
nattvandrare, grannstöd och föreningar. Styrgrupp är Förebyggande rådet, med 
representation från alla kommunens kontor, polisen, det kommunala 
bostadsbolaget Upplands-Brohus och räddningstjänsten. Samordningsgrupp för 
arbetet består av representant från Enheten för Trygghet och prevention, 
lokalpolis och Upplands-Brohus.  

Den 18 september beslutade Trygghetsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen 
att anta arbetsmetoden EST – Effektiv Samordning för Trygghet, i det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober. 

• Handbok för EST 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar arbetsmetoden EST – Effektiv Samordning för 
Trygghet, i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Upplands-
Bro kommun. 
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Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 
• Upplands-Brohus 
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§ 136 Bestämmelser för Trygghetsutskottet 
 Dnr KS 20/0426 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för 

Trygghetsutskottet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 29 april ett reglemente med gemensamma 
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan 
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 
arbetsformer bör antas.  

Bestämmelser för Trygghetsutskottet har därför upprättas och ska antas av 
Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa 
tydlighet och struktur. 

Den 18 september 2020 beslutade Trygghetsutskottet att föreslå 
Kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till Bestämmelser för 
Trygghetsutskottet med komplettering gällande närvarorätt för politiska 
sekreterare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

• Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet - Bestämmelser för 

Trygghetsutskottet 

• Bestämmelser för Trygghetutskottet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för 

Trygghetsutskottet. 

 
Beslutet skickas till: 

• Trygghetsutskottet 
• Juridikfunktionen (för publicering) 
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§ 137 Bestämmelser för 
Samhällsbyggnadsutskottet 

 Dnr KS 20/0596 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för 

Samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 29 april ett reglemente med gemensamma 
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan 
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 
arbetsformer bör antas.  

Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet har därför upprättas och ska 
antas av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras 
och skapa tydlighet och struktur. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 september 2020 att föreslå 
Kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till Bestämmelser för 
Samhällsbyggnadsutskottet med Alliansens förslag till förtydligande.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020. 

• Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottet - Bestämmelser för 

Samhällsbyggnadsutskottet 

• Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för 

Samhällsbyggnadsutskottet. 

 
Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadsutskottet 
• Juridikfunktionen 
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§ 138 Förbrukande av stiftelsers tillgångar 
 Dnr KS 20/0695 

Beslut 
1. Ester Holms stiftelses ändamål fullföljs genom att 76 837,56 kr 

utbetalas till Kultur- och fritidskontoret att användas för att fler barn 
under 16 år ska få möjlighet att åka på läger till Barnens ö. 

2. Folke Sölchers stiftelses ändamål fullföljs genom att 11 261,48 kr 
utbetalas till Norrgården att användas till julfirande för de boende. 

3. Folke Östers stiftelses ändamål fullföljs genom att 63 851,30 kr 
utbetalas till Socialkontoret som fördelar ut till de personer inom 
kommunens LSS boende-verksamheter som har kostnader för att betala 
stuga, hotellrum eller likande i samband med semesteraktiviteter. 

4. Karl Fagerströms stiftelses ändamål fullföljs genom att 184 865,61 kr 
utbetalas till utbetalas till Tjustaskolan att användas för studiebesök och 
kulturell verksamhet som eleverna annars inte skulle genomförts. 

5. Tauvonska donationsstiftelsens ändamål fullföljs genom att 8 926,04 kr 
utbetalas till Fredrik Peters. 

6. Upplands-bro skolstiftelses ändamål fullföljs genom att 85 537,03 kr 
utbetalas till utbetalas till Kultur och fritidskontoret för att arrangera en 
idrottstävling för samtliga högstadieelever i kommunen. 

7. Upplands-bro sociala stiftelses ändamål fullföljs genom att 28 033,55 kr 
utbetalas till utbetalas till Socialkontoret som fördelar vidare till 
barnfamiljer för hälso-och trivsel höjande aktiviteter som kommer 
barnen till del. Medlen förmedlas till barnfamiljer med barn under 12 år 
som har uppburit ekonomiskt bistånd i 5 år eller mer. 

8. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om tillstånd att förbruka 
stiftelsernas tillgångar hos Länsstyrelsen.  

9. För det fall det finns föreskrifter för någon av stiftelserna som anger att 
endast avkastningen får användas till ändamålet, eller att kapitalet inte 
får förbrukas ges kommundirektören i uppdrag att ändra eller upphäva 
dessa föreskrifter genom permutationsförfarande enligt stiftelselagens 6 
kap. 1 §. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Kommunen beslutar om 
utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har en egen 
styrelse. Ingen utdelning har skett de senaste åren. Kommunstyrelsen har 
tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna. Länsstyrelsen kan i vissa fall ge 
en stiftelse tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar för stiftelsens ändamål 
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eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. 
Kommunledningskontorets bedömning är att samtliga stiftelser uppfyller dessa 
kriterier. Samtliga stiftelser har en begränsad förmögenhet vilket försvårar 
fullföljandet av ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de 
senaste fem åren. Till följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska 
förbrukas av administrativa kostnader föreslås att förbruka det egna kapitalet i 
samtliga stiftelser för att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelserna. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09 

Förslag till beslut 
1. Ester Holms stiftelses ändamål fullföljs genom att 76 837,56 kr 

utbetalas till Kultur- och fritidskontoret att användas för att fler barn 
under 16 år ska få möjlighet att åka på läger till Barnens ö. 

2. Folke Sölchers stiftelses ändamål fullföljs genom att 11 261,48 kr 
utbetalas till Norrgården att användas till julfirande för de boende. 

3. Folke Östers stiftelses ändamål fullföljs genom att 63 851,30 kr 
utbetalas till Socialkontoret som fördelar ut till de personer inom 
kommunens LSS boende-verksamheter som har kostnader för att betala 
stuga, hotellrum eller likande i samband med semesteraktiviteter. 

4. Karl Fagerströms stiftelses ändamål fullföljs genom att 184 865,61 kr 
utbetalas till utbetalas till Tjustaskolan att användas för studiebesök och 
kulturell verksamhet som eleverna annars inte skulle genomförts. 

5. Tauvonska donationsstiftelsens ändamål fullföljs genom att 8 926,04 kr 
utbetalas till Fredrik Peters. 

6. Upplands-bro skolstiftelses ändamål fullföljs genom att 85 537,03 kr 
utbetalas till utbetalas till Kultur och fritidskontoret för att arrangera en 
idrottstävling för samtliga högstadieelever i kommunen. 

7. Upplands-bro sociala stiftelses ändamål fullföljs genom att 28 033,55 kr 
utbetalas till utbetalas till Socialkontoret som fördelar vidare till 
barnfamiljer för hälso-och trivsel höjande aktiviteter som kommer 
barnen till del. Medlen förmedlas till barnfamiljer med barn under 12 år 
som har uppburit ekonomiskt bistånd i 5 år eller mer. 

8. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om tillstånd att förbruka 
stiftelsernas tillgångar hos Länsstyrelsen.  

9. För det fall det finns föreskrifter för någon av stiftelserna som anger att 
endast avkastningen får användas till ändamålet, eller att kapitalet inte 
får förbrukas ges kommundirektören i uppdrag att ändra eller upphäva 
dessa föreskrifter genom permutationsförfarande enligt stiftelselagens 6 
kap. 1 §. 
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Yrkanden 
Martin Normark (L) yrkar bifall till liggande förslag- 

Claus Engström (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

”SD vill gärna se att varje bidragsmottagare redovisar skriftligen vad medlem 
har använts till.” 
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§ 139 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Fördelning av välfärdsmiljoner 

 Dnr KS 20/0190 

Beslut 
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) väckt den 4 mars gällande fördelning 

av välfärdsmiljoner anses besvarad. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 väckte Camilla Janson 
(S) för Socialdemokraternas räkning ett ärende gällande fördelning av 
välfärdsmiljoner. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till 
kommunledningskontoret för beredning. Sedan Camilla Janson väckte ärendet i 
mars har situationen förändrats kraftigt då covid-19 slagit hårt mot samhället. 
Som framgår av tertialrapport 2 prognostiserar kommunen ett underskott på 
0,5 miljoner kronor utan hänsyn till särskilt riktat statsbidrag med anledning av 
covid-19. Det extra statsbidraget har därför gått till att täcka prognostiserade 
underskott i framförallt Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. 
Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2020 

• Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) - Fördelning av 

välfärdsmiljonerna 

• Tertialrapport 2 – Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) väckt den 4 mars gällande fördelning 

av välfärdsmiljoner anses besvarad. 

 
Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 140 Tertialrapport 2 2020 för 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 20/0448 

Beslut 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret föreslår 
Kommunstyrelsen besluta att förslag till verksamhetsberättelse 2020 för 
kommunstyrelsen godkänns. 

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

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en 
tertialrapport för årets första åtta månader med prognos för helåret 2020 
gällande Kommunstyrelsen.  
Resultatet för årets första åtta månader är + 15,9 miljoner kronor i förhållande 
till budgeten. Prognosen för helåret 2020 är + 8,0 miljoner kronor. Överskottet 
förklaras framförallt av exploateringsintäkter.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 

• Tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret föreslår 
Kommunstyrelsen besluta att förslag till verksamhetsberättelse 2020 för 
kommunstyrelsen godkänns. 
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§ 141 Tertialrapport 2 - 2020 med 
delårsbokslut 

 Dnr KS 20/0639 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
april 2020. 

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

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.  

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

Kommunen redovisar ett delårsresultat för perioden på 50,1 mnkr exklusive 
sociala investeringsfonden. Nämnderna uppvisar totalt ett underskott jämfört 
med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och försäljning av 
exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft i 
samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag 
för. Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr. 

Helårsprognos för kommunen är en negativ avvikelse mot budget på 17,3 miljoner 
kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med covid-19 och har 
gjort en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta och kommer att göra 
ytterligare en ansökan i november. Totalt handlar det om cirka 27,4 miljoner 
kronor. Skulle kommunen beviljas samtliga medel skulle avvikelsen mot budget 
istället vara positiv om cirka 10,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02 

• Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun  
• Tertialrapport 2 2020 Kommunstyrelsen  
• Tertialrapport 2 2020 Bygg- och miljönämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden  
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• Tertialrapport 2 2020 Socialnämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Utbildningsnämnden  
• Tertialrapport 2 2020 Äldre- och omsorgsnämnden  
• Miljöbokslut Tertial 2 2020 
• Personalbokslut Tertial 2 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
april 2020. 
 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och koncernbolag 
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§ 142 Övergripande mål och budget 2021 
med planering för 2022 – 2023 

 Dnr KS 20/0363 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 28 oktober 2020. 

4. 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 28 oktober 2020. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 
oktober 2020. 

6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021. 

8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2021 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. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 

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

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.  
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet 
med budget 2021-2023.  
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28 
oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och 
planering för 2022-2023. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-xx med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 2022- 
2023. 

• Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 28 oktober 2020. 

4. 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 28 oktober 2020. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 
oktober 2020. 

6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021. 

8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2021 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. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 

 

 



  PROTOKOLL 43 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Kommunala bolag 
• Revisorerna 

 
  



  PROTOKOLL 44 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 143 Underskrifter av skrivelser, avtal, 
kontrakt och borgensförbindelser mm – 
firmatecknare 

 Dnr KS 20/0674 

Beslut 
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, 

köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, 
fullmakter och liknande handlingar ska undertecknas av: 

• Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 

• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark 

• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson 

två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande 
personer: 

• Kommundirektör Ida Texell 

• Ekonomichef Anders Nilfjord 

• Personalchef AnnCatrin Brattström 

• Kommunikationschef Sara Eklind 

• Tf. Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

• Kanslichef Sara Lauri 

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader) 
undertecknas av: 

• Ekonomichef Anders Nilfjord eller 

• Kommundirektör Ida Texell 

Sammanfattning 
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur 
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal 
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att tidigare 
Strategi- och förnyelsechef Karl Öhlander samt tidigare Samhällsbyggnadschef 
Mathias Rantanen har avslutat sina anställningar behöver gällande beslut ändras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020. 



  PROTOKOLL 45 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, 

köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, 
fullmakter och liknande handlingar ska undertecknas av: 

• Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 

• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark 

• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson 

två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande 
personer: 

• Kommundirektör Ida Texell 

• Ekonomichef Anders Nilfjord 

• Personalchef AnnCatrin Brattström 

• Kommunikationschef Sara Eklind 

• Tf. Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

• Kanslichef Sara Lauri 

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader) 
undertecknas av: 

• Ekonomichef Anders Nilfjord eller 

• Kommundirektör Ida Texell 

 
Beslutet skickas till: 

• Ekonomichef 
  



  PROTOKOLL 46 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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 lyfts vid tidigare 
sammanträden men har flyttats fram. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

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

Engström (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att ärendet ska bordläggas. 
Ordförande frågar om det kan bli Kommunstyrelsens beslut och finner bifall.  

 
Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Samhällsbyggnadsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 47 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 145 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet 
efter Lisbeth Waern (M) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Göran Malmestedt (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth 
Waern (M). 

Sammanfattning 
Lisbeth Waern (M) har flyttat från kommunen och ett valbarhetshinder har 
uppstått. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ersättare i Trygghetsutskottet.   

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) föreslår att Göran Malmestedt (M) utses till ny ersättare i 
Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att Göran Malmestedt (M) 
utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M). Ordförande 
frågar om det kan bli Kommunstyrelsens beslut och finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Trygghetsutskottet 

  



  PROTOKOLL 48 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 146 Entledigande av Kerstin Ahlin (S) som 
ledamot i stiftelsen Lövsta gård 

 Dnr KS 19/0010 

Beslut 
Kerstin Ahlin (S) entledigas som ledamot i stiftelsen Lövsta gård. 

Sammanfattning 
Kerstin Ahlin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
stiftelsen Lövsta gård. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 15 september 2020. 

Förslag till beslut 
Kerstin Ahlin (S) entledigas som ledamot i stiftelsen Lövsta gård. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kerstin Ahlin (S) 
• Stiftelsen Lövsta Gård 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 

 
  



  PROTOKOLL 49 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 147 Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta 
gård efter Kerstin Ahlin (S) 

 Dnr KS 19/0010 

Beslut 
Helena Nordström (S) utses till ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin 
Ahlin (S). 

Sammanfattning 
Kerstin Ahlin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
stiftelsen Lövsta gård. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ledomot. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin Ahlin (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår att Helena Nordström (S) utses till ny ledamot i 
stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin Ahlin (S). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att Helena Nordström (S) 
utses till ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin Ahlin (S). Ordförande 
frågar om det kan bli Kommunstyrelsens beslut och finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Stiftelsen Lövsta gård 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekretere 

 
  



  PROTOKOLL 50 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 148 Rapporter 
   

Temaärende – Polisen informerar om trygghetsenkäten 2020 
Magnus Nilsson från Polisen informerar Kommunstyrelsen om Polisens 
trygghetsundersökning 2020. 
 

Kommundirektörens rapporter 

• Trygghet och säkerhet 

• Rapport från bolagen  

 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

• Framkomlighet Pettersbergsvägen: 

- Testkörning av bussar 

- Åtgärder 

• Dom Trädgårdsstaden 
 
  



  PROTOKOLL 51 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 149 Delegationsbeslut 
 
1. Delegationsbeslut - Avstå yttrande om förslag till regional 

utvecklingsstrategi för Uppsala län 
  

2. Delegationsbeslut yttrande svar på remiss   

3. Planavtal för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269   

4. Tillförordnad biträdande samhällsbyggnadschef   

5. Remissvar - Stockholmsregionens förslag till program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden 2021-2027 

  

6. Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av anläggningsarbete 
i Tegelhagen 

  

7. Överlåtelse av hyreskontrakt avseende Bro stationshus (Bro Prästgård 4:1), 
Stationsvägen 41 

  

8. Planavtal för Värns backe (del av Bro-Önsta 2:11)   

9. Tillförordnad kommundirektör 26 oktober - 30 oktober 2020   

 

 
  



  PROTOKOLL 52 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 150 Anmälningar 
1. Gymnasie- och utbildningsnämndens beslut § 32 - Sammanträdestider för 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2021 
  

2. Gymnasie- och arbetslivsnämndens synpunker Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040 

  

3. Gymnasie- och arbetslivsnämndens synpunkter  FÖP Bro 2040   

4. Inbjudan till Sveriges Kommuners och Regioners nätverk för 
kommunernas lokalstrateger 

  

5. Teaser - Webbseminarium om allmännyttiga bostadsbolag och aktiv 
markpolitik som verktyg för bostäder till alla den 5 november 2020 

  

6. Ny rapport om lokalt självstyre (SKR)   

7. Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning 
av Covid-19, Cirkulär 20:33 från SKR 

  

8. 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, Cirkulär 20:34 
från SKR 

  

9. Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19, Cirkulär 20:35 från SKR 

  

10. Cirkulär 20:36 från SKR - Överenskommelse om semesterlönegrundande 
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 
coronapandemin 

  

11. Cirkulär 20:37 från SKR - Budgetpropositionen för 2021 och 
Höständringsbudgeten för 2020 

  

12. Erbjudande om processutbildning i våldsförebyggande arbete   

13. Rapport om trygghetsarbetet i kommunerna i Stockholms län   

14. Justerat protokoll från Kommunalförbundet Norrvatten 2020-08-26   

15. Expediering - Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets 
sammanträde - Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet 2021 

  

16. Expediering - Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde - 
Sammanträdestider för Trygghetsutskottet 2021 

  



  PROTOKOLL 53 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

17. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Förlänga samrådet för 
fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen 

  

18. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 27 - Tertialrapport 2 2020 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

  

19. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 30 - Utredning av Upplands-
Bro kommuns deltagande i ett samordningsförbund 

  

20. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 31 - Förslag till organisation 
för Arbetsmarknadsenheten 

  

21. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2020-09-11   

22. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 9-24-0-
-20 - Behovsutredning 2021-2023 

  

23. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Sammanträdestider för Kultur- 
och fritidsnämnden 2021 

  

24. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2020-09-07   

25. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 
2020-09-28 

  

26. Cirkulär 20:39 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023   

27. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-
Brohus, 2020-09-15 

  

28. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB, 2020-10-14 

  

29. Tre rapporter om Stockholm-Mälarregionens infrastrukturutveckling och 
konkurrenskraft 

  

30. Brottsoffermyndigheten bjuder in till webbsändningen Tystna inte - om 
hot och hat i samhällsdebatten 

  

31. Information inför inriktande forum 2020-10-09 - SSR   

32. Slutversion - Planeringsunderlag höst och vinter - SSR   

33. Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens styrelse den 24 
september 2020 

  

34. Bygg- och miljönämndens yttrande gällande granskning av miljötillsyn 
och livsmedelskontroll 

  

35. Meddelande angående undantag från 50-regeln, Coronapandemin   



  PROTOKOLL 54 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-10-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

36. Socialnämndens beslut § 45 - Socialnämndens delegationsordning   

37. Socialnämndens beslut § 51 - Sammanträdestider för Socialnämnden 2021   

38. Socialnämndens beslut § 49 - Rapportering av ej verkställda beslut per den 
30 april 2020 

  

39. Utbildningsnämndens beslut § 50 - Sammanträdestider för 
Utbildningsnämnden 2021 

  

40. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 9-29-0--20 - 
Revidering delegationsordning 2020 

  

41. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-
Brohus, 2020-10-14 

  

42. Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 för Stockholms län, 851-
51236-2020 

  

43. Protokoll från Samverkansgruppen inom socialkontoret, 2020-09-21   
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