
  

PROTOKOLL 1 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-03-21 kl. 9:00 Paragrafer 
 

 §§ 32 -  55 

Underskrifter 

Sekreterare 
...................................................................  
Hillevi Montor 

Ordförande 
...................................................................  
Hans Åberg (L) 

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

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

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2023-03-15 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-03-21 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-04-11 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Hillevi Montor 

 
 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2023-03-15 14:00-16:22 
Ajournering 14:48-14:55 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L) 
-tjänstgör som mötesordförande 
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Mary Svenberg (S) §§ 32-33 
Annika Falk (S) 
Rolf Nersing (S) 
Andreas Åström (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Göran Boklint (SD) 
Erik Karlsson (V) §§ 32 44 
Jan Stefanson (KD) 
Mattias Peterson Ersoy (C) §§ 32-35 
Sara Ridderstedt (MP) §§ 32-35 

Mait Johansson (M) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Erling Weibust (M) 
Catharina Andersson (S) §§ 34-55 
Sven-Inge Nylund (S) §§ 35-55 
Therese Ekerholm (C) §§ 35-55 
Khalouta Simba (V) §§ 45 - 55 
Närvarande ersättare  
Catharina Andersson (S)§§ 32-33 
Sven-Inge Nylund (S) §§ 32-35 
Navdeep Singh Bhatia (SD) 
Bo Nersing (SD) 
Khalouta Simba (V) §§ 32-44 
Martin Normark (L) 
Therese Ekerholm (C) §§ 32-35 
Christina Brofalk (C) 
Kristina Henriksson (V) 
Mary Svenberg (S) §§ 53-55 
Mattias Peterson Ersoy (C) §§ 48-
55 
Sara Ridderstedt (MP) §§ 48-55 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Övriga deltagare Ida Texell, kommundirektör 
Sara Lauri, administrativchef 
Hillevi Montor, sekreterare 
Helena Austrell, politisk sekreterare Socialdemokraterna 
Linus From, politisk sekreterare Sverigedemokraterna 
Olof Peterson, politisk sekreterare Moderaterna 



  

PROTOKOLL 3 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

 

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

 
 

Innehållsförteckning 
§ 32 Fastställande av dagordning 5 
§ 33 Björknäs camping sommaren 2023 6 
§ 34 Svar på ledamotsinitiativ från 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet - Strömhopp och tystnadskultur 

8 

§ 35 Implementering av systematiserat 
arbetssätt för delaktighet och 
medborgardialog 

11 

§ 36 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med 
helägda bolag 

13 

§ 37 Uppdrag för att förhindra välfärdsbrott 15 
§ 38 Instruktion för kommundirektören 17 
§ 39 Revidering av reglemente för det 

kommunala anhörigrådet 
18 

§ 40 Revidering av reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 

20 

§ 41 Revidering av reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet 

22 

§ 42 Reglemente för det kommunala 
näringslivsrådet 

24 

§ 43 Inrättande av ett kommunalt ungdomsråd 
och antagande av reglemente 

26 

§ 44 Revidering av reglemente för revisionen 28 
§ 45 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning 
30 

§ 46 Revidering av modell för styrning och 
ledning av kommunens bolag 

32 

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

34 

§ 48 Underlag till budget 2024 med planering 
för 2025-2026 - Kommunstyrelsen 

36 

§ 49 Verksamhetsberättelse 2022 - 
Kommunstyrelsen 

37 

§ 50 Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 39 
§ 51 Val av representanter från näringslivet till 

näringslivsrådet 
41 

§ 52 Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt 
(MP) - Björknäs camping med tillhörande 
fastigheter 

43 

§ 53 Rapporter 45 
§ 54 Delegationsbeslut 46 



  

PROTOKOLL 4 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Anmälningar 47 
   

 
  



  

PROTOKOLL 5 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32 Fastställande av dagordning 
 Dnr KS 22/0527 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

• Sara Ridderstedt (MP) väcker ett ledmotsinitiativ ”Björknäs camping 
med tillhörande fastigheter” Ärendet läggs till dagordningen under       
§ 52. 
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§ 33 Björknäs camping sommaren 2023 
 Dnr KS 21/0151 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver 

Björknäs camping sommaren 2023.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
tillsammans med tekniska nämnden, i enlighet med reglemente, i 
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping. 

  

Sammanfattning 
Sedan sommarsäsongen 2021 har Upplands-Bro kommun bedrivit 
campingverksamhet vid Björknäs. Upplands-Bro kommun har därefter arbetat 
vidare med visionen om Björknäs som besöksmål.  

Inför sommarsäsongen 2023 har inget avtal med arrendator kunnat tillses. 
Även detta år är därför förutsättningen för campingverksamhet att kommunen 
bedriver Björknäs camping under sommaren 2023.  

Kommunledningskontoret föreslår att Upplands-Bro kommun under säsongen 
2023 bedriver camping vid Björknäs, och att Kultur-och fritidsnämnden 
tillsammans med tekniska nämnden även detta år ansvarar för drift och 
underhåll av campingen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023 

Förslag till beslut 
3. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver 

Björknäs camping sommaren 2023.  

4. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
tillsammans med tekniska nämnden, i enlighet med reglemente, i 
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt detta. 
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Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Miljöpartiet önskar en långsiktighet i frågan som gäller Björknäs camping och 
fastigheterna som berörs. Kommunen behöver vara aktiv i markfrågor och få 
rådighet över mer kommunal mark- inte mindre. Detta är särskilt viktigt i ett så 
strategiskt, sjönära, naturskönt och rekreationsstarkt område. 
Majoritetsalliansen föreslår försäljning av en av fastigheterna på Björknäs 
vilket Miljöpartiet säger nej till. Vi ser stora behov av faciliteter runt om i 
kommunen för våra verksamheter som skola, förskola, socialpsykiatri, 
arbetsmarknadsenheten, våra äldre medborgare, LSS, kolloverksamhet, 
utbildning, möten, konferenser och mycket mer. Miljöpartiet har efterfrågat 
ekonomiska underlag på hur kommunala investeringar på servicehus (duschar, 
toaletter tex), och ett antal stugor med åretruntstandard på fastigheten för att 
nyttjas av kommunens verksamheter men också för att erbjuda 
övernattningsmöjligheter till Näringslivet som Bro Park (galoppen) och flera 
andra företag efterfrågat i närområdet.” 

Camilla Janson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraterna räkning: 

”Socialdemokraterna anser att Björknäs camping som är en kommersiell 
verksamhet ska drivas av extern aktör och beklagar att någon sådan ännu inte 
varit intresserad.  Socialdemokraterna utgår ifrån att arbetet fortsätter med att 
skapa rätt förutsättningar för en extern aktör.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 34 Svar på ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet - Strömhopp och 
tystnadskultur 

 Dnr KS 22/0281 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande strömhopp och tystnadskultur vara 
besvarat.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Rolf Nersing (S) och Catharina 
Andersson (S) reserverar sig för eget förslag till beslut.  

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig för eget förslag till beslut.  

Sammanfattning 
Den 12 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande strömhopp och tystnadskultur. 
Initiativet väcktes på kommunstyrelsens sammanträde den 13 april 2022. Vid 
sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att initiativet skickas till 
kommunledningskontoret för beredning.  

Kommunledningskontoret har berett initiativet och redogör för svaret i denna 
tjänsteskrivelse. Kommunledningskontoret föreslår att initiativet anses 
besvarad i och med redogörelsen i denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2023 

• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet väckt den 13 april 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande strömhopp och tystnadskultur vara 
besvarat.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande tillägg: 
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”Att en handlingsplan i syfte att motverka tystnadskultur och stärka en 
respektfull inställning till professionen upprättas och med regelbundenhet 
utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen.” 

Erik Karlsson (V) yrkar på bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt liggande förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. En röst på ”Ja” är en röst på liggande förslag 
till beslut och en röst på ”Nej” är en röst på Camilla Jansons (S) förslag till 
beslut. Under voteringen lämnas 9 röster på ”Ja” och 6 röster på ”Nej”. 
Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
liggande förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 

Camilla Janson (S)  X 

Catharina Andersson (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Rolf Nersing (S)  X 

Mait Johansson (M) X  

Andreas Åström (M) X  

Katarina Olofsson (SD) X  

Göran Boklint (SD) X  

Erik Karlsson (V)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Karl-Erik Lindholm (KD) X  

Erling Weibust (M) X  

Mattias Peterson Ersoy (C) X  



  

PROTOKOLL 10 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Hans Åberg (M) X  

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

”Socialdemokraterna tycker att det är bra att initiativet lett fram till åtgärder 
som vi hoppas ska ge effekt. En organisationsförändring, nya chefer, ny 
enkätmodell garanterar dock inte att problemen försvinner.  

Det är viktigt att det finns en handlingsplan och regelbunden utvärdering. 
Upplands-Bro kommun som arbetsgivare måste tillbaka till att vara en plats där 
personalen trivs.  

Respekten för professionen måste öka och tystnadskulturen minska så att 
personal väljer Upplands-Bro framför att välja bort Upplands-Bro som 
arbetsgivare.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativtagarna  
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§ 35 Implementering av systematiserat 
arbetssätt för delaktighet och 
medborgardialog 

 Dnr KS 23/0125 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att implementera 

SKRs modell för ett systematiserat arbetssätt för delaktighet och 
medborgardialog. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 
förslag på reviderad policy för medborgardialog. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun saknar idag ett systematiserat arbetssätt för delaktighet. 
För att säkerställa Upplands-Bro kommuns fortsatta arbete med kvalitetssäkrad 
delaktighet och medborgardialog föreslås en implementering av systematiserat 
arbetssätt för delaktighet och medborgardialog för att lägga grunden för 
delaktighetsinsatser hädanefter.  
 
Förslaget beskriver både vilka mål som implementering svarar mot samt vilka 
aktiviteter som implementeringen innefattar. Kommunledningskontoret har 
även tagit fram ”principer för medborgardialog”. Förslaget bygger på en 
vidareutveckling från deltagandet i SKRs nätverk som beslutades i oktober 
2021 (Dnr: KS 21/0542) och är framtaget i enlighet med SKRs 
rekommendationer och kommunplanen 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023 
• Förslag på implementering av systematiserat arbetssätt för delaktighet 

och medborgardialog, den 24 februari 2023  
• Principer för medborgardialog, den 24 februari 2023 

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 
2021 § 143 - SKR nätverk – Medborgardialog som systematiskt 
arbetssätt 

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 
2021 § 144 – Val till styrgrupp SKR nätverk medborgardialog och 
systematiskt arbetssätt.  
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• Inbjudan till utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett 
systematiskt arbetssätt, september 2021 – januari 2023, den 10 juni 
2021 

• Kommunfullmäktiges antagna Policy för medborgardialog § 51, den 11 
maj 2016  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att implementera 

SKRs modell för ett systematiserat arbetssätt för delaktighet och 
medborgardialog. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 
förslag på reviderad policy för medborgardialog. 

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

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

”Upplands-Bros politiker och medarbetare utbildades gemensamt i SKR s 
modell för ett systematiserat arbetssätt för delaktighet och medborgardialog 
2015 och kommunen arbetade systematiskt med medborgardialog fram tom 
2018.  
Det är positivt att om detta arbetssätt återigen blir en del i beslutsprocessen. 
Viktigt är dock att beakta det demokratiska perspektivet. Att samtliga partier 
som är representerade i kommunfullmäktige bjuds in att delta i dialogerna och 
möte med invånarna.” 

Ersättaryttrande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande:  

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet inte 
delta i beslutet då alla partier inte blir representerade" 

 

 
Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder  
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§ 36 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun 
med helägda bolag 

 Dnr KS 22/0643 

Beslut 
1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 
AB och AB Upplands-Brohus antagen den 30 november 2016 upphävs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 
miljöpolicy. 

I samband med arbetet med den nya kommunövergripande miljö- och 
klimatstrategin behöver dock kommunens miljöpolicy förnyas. Miljöpolicyn 
från 2016 anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som 
bör finnas i en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. Den har 
också namngett kommunens helägda bolag, vilket kan göra policyn mindre 
relevant om det sker förändringar i kommunkoncernens bolagsinnehav eller vid 
händelse av namnändring. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 
antal så kallade betydande miljöaspekter, dvs områden som kommunen bör 
fokusera extra mycket på, som inte längre är helt relevanta.  

En miljöpolicy ska vara normerande och vara kommunens första utgångspunkt 
i miljöarbetet. Den bör i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant 
under lång tid.  

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på en ny mer tidlös 
och relevant policy. Den uppfyller fortfarande kravstandarden för 
miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015, 
har en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt 
har ett tydligare barnperspektiv. 

Miljö- och energiutskottet har på kommunstyrelsens vägnar initierat och 
sammanställt ett förslag till en ny Miljöpolicy och överlämnar det till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

2. Protokollsutdrag från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 17 
februari 2023 

3. SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 
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4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
november 2016. 

5. Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 
november 2016. 

 

Förslag till beslut 
1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 
AB och AB Upplands-Brohus antagen den 30 november 2016 upphävs. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling. 

 
  



  

PROTOKOLL 15 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 37 Uppdrag för att förhindra välfärdsbrott 
 Dnr KS 23/0138 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att: 

1. Genomföra en genomlysning av den samlade verksamheten i Upplands-
Bro kommun och i de kommunalägda bolagen för att identifiera risker 
för välfärdsbrottslighet och återrapportera till 
kommunstyrelsen den 6 september 2023. 

2. Identifiera möjligheter till utveckling av den kommunala verksamheten 
och föreslå en åtgärdsplan för att motverka framtida välfärdsbrottslighet 
och återrapportera detta genom mål och budget för perioden 2024–
2026. 

3. Skapa ett större engagemang mot välfärdsbrottslighet och ta fram ett 
förslag för kompetensutveckling för både politiker och tjänstemän inom 
kommunkoncernen och återrapportera detta till kommunstyrelsen den 6 
september 2023. 

Sammanfattning 
Sedan en tid tillbaka har välfärdsbrott uppmärksammats mer och mer. Brå har i 
en rapport från 2022 kartlagt felaktiga utbetalningar från kommuner och 
regioner till företag och föreningar och föreslår i rapporten flera åtgärder för att 
komma åt välfärdsbrotten i kommunerna, bland annat att uppföljningen hos 
kommunerna behöver bli bättre. 

SKR har också uppmärksammat behovet av att stärka arbetet inom området 
och har bland annat inrättat en samordnarfunktion för välfärdsbrottslighet och 
för arbetet mot otillåten påverkan.  

För att möta de utmaningar som finns kring välfärdsbrottsligheten behöver 
även Upplands-Bro kommun göra insatser och förbättra arbetet inom området. 
Ett första steg är att kartlägga och identifiera risker för välfärdsbrottslighet i 
kommunens verksamheter och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa 
risker och därmed minska välfärdsbrottsligheten. En ökad förståelse för 
välfärdsbrottslighet skulle också bidra till att arbetet för att motverka riskerna 
kunde bedrivas mer effektivt varför det finns anledning att höja kompetensen 
hos både förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att kommundirektören ges ett uppdrag för att konkretisera 
arbetet mot välfärdsbrott i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2023 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdrag att: 

4. Genomföra en genomlysning av den samlade verksamheten i Upplands-
Bro kommun och i de kommunalägda bolagen för att identifiera risker 
för välfärdsbrottslighet och återrapportera till 
kommunstyrelsen den 6 september 2023. 

5. Identifiera möjligheter till utveckling av den kommunala verksamheten 
och föreslå en åtgärdsplan för att motverka framtida välfärdsbrottslighet 
och återrapportera detta genom mål och budget för perioden 2024–
2026. 

6. Skapa en större förståelse för välfärdsbrottslighet och ta fram ett förslag 
för kompetensutveckling för både politiker och tjänstemän inom 
kommunkoncernen och återrapportera detta till kommunstyrelsen den 6 
september 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar på bifall med följande ändringsyrkande av 
beslutspunkt 3: 

”Skapa ett större engagemang mot välfärdsbrottslighet och ta fram ett förslag 
för kompetensutveckling för både politiker och tjänstemän inom 
kommunkoncernen och återrapportera detta till kommunstyrelsen den 6 
september 2023.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Katarina Olofssons (KD) ändringsyrkande, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Styrelse och VD i de kommunala företagen 
 
  



  

PROTOKOLL 17 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 38 Instruktion för kommundirektören 
 Dnr KS 23/0152 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för kommundirektören. 

2. Tidigare instruktion för kommundirektören antagen den 6 december 
2017 upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning 
Enligt 7 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, ska styrelsen i en instruktion 
fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen 
ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Instruktionen är ett komplement till de regleringar för kommundirektören som 
finns i reglementen för styrelse och nämnder, kommunstyrelsens 
delegationsordning och kommundirektörens anställningsavtal. 

Instruktionen ska vara aktuell och ge uttryck för styrelsens inställning till 
kommundirektörens uppgifter och ansvar. Nu gällande instruktion beslutades 
av kommunstyrelsen den 6 december 2017. Med anledning av att nuvarande 
instruktion antogs 2017 finns behov att anta en ny aktuell instruktion. 
Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att anta en ny 
instruktion och i samband med det konstatera att nuvarande instruktion inte 
längre ska vara gällande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023 

• Förslag på ny instruktion för kommundirektören 

• Nuvarande instruktion för kommundirektören 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för kommundirektören. 

2. Tidigare instruktion för kommundirektören antagen den 6 december 
2017 upphör därmed att gälla. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektören 
  



  

PROTOKOLL 18 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39  Revidering av reglemente för det 
kommunala anhörigrådet 

 Dnr KS 22/0715 

Beslut 
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att inhämta kommunala 
anhörigrådets synpunkter innan beslut fattas. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 
råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 
innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 
kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 
tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 
flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 
har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 
De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 
utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma sammanträdenas innehåll 
och arbetsformer. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2023. 

• Förslag på reviderat reglemente för det kommunala anhörigrådet. 

• Nuvarande reglemente för det kommunala anhörigrådet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för kommunala anhörigrådet antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss till 
kommundirektören för att inhämta kommunala anhörigrådets synpunkter innan 
beslut fattas. 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall på 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 



  

PROTOKOLL 19 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Hans Åberg (L) yrkar för Alliansens räkning bifall till Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förlag till beslut, Camilla Jansons (S) 
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ersättaryttrande  
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande: 

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet yrka 
återremiss för att stärka anhörigrådets möjlighet till inflytande" 

 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

 
  



  

PROTOKOLL 20 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40 Revidering av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet 

 Dnr KS 22/0716 

Beslut 
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att inhämta kommunala 
pensionärsrådets synpunkter innan beslut fattas. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 
råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 
innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 
kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 
tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 
flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 
har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 
De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 
utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 
sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2023 

• Förslag på reviderat reglemente för det kommunala pensionärsrådet 

• Nuvarande reglemente för det kommunala pensionärsrådet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för det kommunala pensionärsrådet antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss till 
kommundirektören för att inhämta kommunala pensionärsrådets synpunkter 
innan beslut fattas. 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall på 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 



  

PROTOKOLL 21 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Hans Åberg (L) yrkar för Alliansens räkning bifall till Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förlag till beslut, Camilla Jansons (S) 
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ersättaryrkande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande: 

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet yrka 
återremiss för att stärka pensionärsrådets möjlighet till inflytande" 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

 
  



  

PROTOKOLL 22 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Revidering av reglemente för 
kommunala tillgänglighetsrådet 

 Dnr KS 22/0717 

Beslut 
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att inhämta kommunala 
tillgänglighetsrådets synpunkter innan beslut fattas. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 
råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 
innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 
kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 
tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 
flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 
har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 
De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 
utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 
sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 

• Förslag på reviderat reglemente för det kommunala tillgänglighetsrådet 

• Nuvarande reglemente för det kommunala tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss till 
kommundirektören för att inhämta kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter 
innan beslut fattas. 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall på 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 



  

PROTOKOLL 23 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Hans Åberg (L) yrkar för Alliansens räkning bifall till Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förlag till beslut, Camilla Jansons (S) 
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ersättaryrkande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande: 

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet yrka 
återremiss för att stärka tillgänglighetsrådets möjlighet till inflytande" 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

 
  



  

PROTOKOLL 24 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Reglemente för det kommunala 
näringslivsrådet 

 Dnr KS 22/0714 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas. 

2. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 
råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 
innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 
kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 
tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 
flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 
har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 
De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 
utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 
sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 

• Förslag till reglemente för det kommunala näringslivsrådet 

• Nuvarande stadgar för näringslivsrådet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

3. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas. 

4. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla. 

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

Beslutet skickas till: 



  

PROTOKOLL 25 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Näringslivenheten. 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

 
 
  



  

PROTOKOLL 26 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43 Inrättande av ett kommunalt 
ungdomsråd och antagande av 
reglemente 

 Dnr KS 22/0718 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 
ungdomsrådet. 

Sammanfattning 
Den 25 augusti 2021, § 102 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet 
och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen.  

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunal råd 
setts över, bland annat i syfte att säkerställa att reglementena är enhetliga i 
fråga om utformning och innehåll. Förslaget till det kommunala ungdomsrådets 
reglemente har tagits fram i enlighet med detta arbete och överensstämmer med 
de övriga rådens struktur och organisationsformer. 

Kommunledningskontoret föreslår att ett kommunalt ungdomsråd inrättas där 
ungdomar tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän kan föra dialog 
kring ärenden som berör ungdomar. Kommunledningskontoret har även tagit 
fram ett förslag på reglemente där rådets syfte, samansättning och arbetsformer 
framgår.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 

• Förslag på reglemente för det kommunala ungdomsrådet 

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde de 25 augusti 
2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 
ungdomsrådet. 



  

PROTOKOLL 27 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Beslutet skickas till: 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden (för anmälan) 
• Utbildningsnämnden (för anmälan) 
• Juridikfunktionen (för publicering)  

 
  



  

PROTOKOLL 28 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Revidering av reglemente för 
revisionen 

 Dnr KS 22/0540 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för 

revisionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i kommunens 
stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för kommunstyrelsens 
ordförande. Nödvändiga ändringar i reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska göras, i enlighet med 
detta beslut.  

Sammanfattning 
Fullmäktige får enligt 12 kapitlet 18 § kommunallagen meddela närmare 
föreskrifter om revisionen. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens 
reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, 
förvaltning med mera.  

Gällande reglemente för revisionen reviderades senast den 17 december 2014. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för 
revisionen. Förslaget bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
uppdaterade underlag till revisionsreglemente. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret bedömer att det finns behov av att revidera 
reglementet för revisionen, mot bakgrund av de förändringar i lagstiftningen 
och den utveckling i praxis och i omvärlden som skett sedan 2014. 

Kommunledningskontoret bedömer även att det kan vara lämpligt att 
revisorerna tar fram en ny arbetsordning i början av nästa mandatperiod, med 
stöd av SKR:s promemoria till stöd och inspiration i arbetet med att ta fram 
eller revidera en arbetsordning för revisorerna. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022.  

2. Reglemente för revisionen med ändringsmarkeringar. 



  

PROTOKOLL 29 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för 

revisionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i kommunens 
stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för kommunstyrelsens 
ordförande. Nödvändiga ändringar i reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska göras, i enlighet med 
detta beslut.  

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

Beslutet skickas till: 

 
• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen 

 
  



  

PROTOKOLL 30 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 45 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

 Dnr KS 23/0124 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade delegationsordningen med 
den redaktionella ändring att punkt D 2.5 utgår. 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, 
en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt 
en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

Möjligheten för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera beslutanderätten 
som regleras i kommunallagen skapar förutsättningar för verksamheterna att 
arbeta mer effektivt och innebär också att nämndsammanträdena inte behöver 
vara lika många och långa. Delegationsordningen behöver regelbundet 
revideras allteftersom nya behov uppstår. 

Den 15 februari 2023 antog kommunfullmäktige reviderade reglementen för 
styrelse och nämnder i Upplands-Bro kommun. Bland annat inrättades en ny 
nämnd, fastighetsnämnden, och ansvaret för vissa verksamhetsområden 
flyttades mellan nämnderna. Detta innebär att delegationsordningen behöver 
revideras för att motsvara ändringarna i nämndernas reglementen. Bland 
förslagen av revideringar finns också förändringar som syftar till att förtydliga 
och korrigera delegationen i vissa ärenden. Bland förslagen finns förslag på två 
nya delegationspunkter. En gällande underlagen till ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda och en kopplad till hanteringen av ärenden i kommunens 
visselblåsarfunktion. Bilagan med beslut om delgivningsmottagare är 
oförändrad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023 

• Nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen beslutad den 15 
mars 2022, dnr KS 21/0529 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Åberg (L) yrkar på bifall till liggande förslag med den redaktionella 
ändringen att punkt D.2.5 utgår då den är en felskrivning. 



  

PROTOKOLL 31 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med redaktionell ändring, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten för publicering av reviderad delegationsordning. 
 
  



  

PROTOKOLL 32 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46 Revidering av modell för styrning och 
ledning av kommunens bolag 

 Dnr KS 22/0567 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala bolag i 
uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens sammansättning 
endast består av ledamöter, vilket innebär att suppleantposterna utgår. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den 19 oktober 2022 §131 beslutade kommunstyrelsen om att ge 
kommundirektören i uppdrag att se över och lämna förslag på en ny modell för 
styrning och ledning av kommunens helägda bolag. Bakgrunden till uppdraget 
är att kommunen genomgår övergripande och strategiska förändringar. Detta 
med anledning av kommunens tillväxt samt förändringar i vår omvärld, vilket 
ställer högre krav på tätare koncernsamverkan mellan kommunen och dess 
bolag med inriktning mot vidareutvecklad ekonomisk och social hållbarhet.  

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2022 § 58 om att tillstyrka 
förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens samtliga helägda bolag 
om lägst antal ordinarie ledamöter till tre. Kommunens tre bolag har därefter 
reviderat respektive bolagsordning till lägst antal ledamöter till tre. Det har i 
efterhand framkommit att uppdraget inte var tillräckligt tydligt gällande 
ersättare/suppleanter, varför en ytterligare revidering är nödvändig.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 § 29–31 valdes 
tre ledamöter till styrelserna och samtliga val till ersättare/suppleanter 
bordlades.  

Kommunledningskontoret föreslår, med hänsyn till ovan, att kommunstyrelsen 
beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att ge samtliga helägda kommunala 
bolag i uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens 
sammansättning endast består av ledamöter, vilket innebär att 
suppleantposterna utgår. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 17 februari 2023 



  

PROTOKOLL 33 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala bolag i 
uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens sammansättning 
endast består av ledamöter, vilket innebär att suppleantposterna utgår. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Khalouta Simba (V) yrkar avslag 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Khalouta Simbas (V) avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Ersättaryttrande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande: 

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet inte 
delta inte i beslutet"  

Beslutet skickas till: 

• Samtliga helägda bolag 
 
  



  

PROTOKOLL 34 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 20/0674 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen och dess utskotts utgående skrivelser, 

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

2. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) 
3. Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L) 
4. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson (S) 

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

5. Kommundirektör Ida Texell 
6. Ekonomichef Ola Fagerstedt  
7. Personalchef AnnCatrin Brattström 
8. Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind 
9. Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 
10. Administrativ chef Sara Lauri 

 
11. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader) 

undertecknas av:  
12. Ekonomichef Ola Fagerstedt eller 
13. 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 
Ola Fagerstedt är ny ekonomichef sedan den 1 februari 2023 behöver beslutet 
revideras.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen och dess utskotts utgående skrivelser, 

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

2. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) 
3. Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L) 



  

PROTOKOLL 35 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

4. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson (S) 
 
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande 
personer:  

5. Kommundirektör Ida Texell 
6. Ekonomichef Ola Fagerstedt  
7. Personalchef AnnCatrin Brattström 
8. Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind 
9. Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 
10. Administrativ chef Sara Lauri 

 
11. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader) 

undertecknas av:  
12. Ekonomichef Ola Fagerstedt eller 
13. Kommundirektör Ida Texell 

 

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

 
  



  

PROTOKOLL 36 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 48 Underlag till budget 2024 med 
planering för 2025-2026 - 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 23/0003 

Beslut 
Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2024 med planering 2025–2026 
för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Göran Boklint (SD) deltar inte i beslutet. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2023 att ge samtliga nämnder i 
uppdrag att ta fram ett underlag till budget 2024 med planering för 2025–2026. 
Även Kommunstyrelsen ska redovisa ett underlag till budget bestående av en 
analys av nuläget, en omvärldsanalys samt budget 2024–2026. 
Kommunstyrelsens underlag redovisas i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2024 med planering 2025–2026 
för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning. 

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

Ersättaryttrande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande:  

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet inte 
delta i beslutet." 
  



  

PROTOKOLL 37 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 49 Verksamhetsberättelse 2022 - 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 23/0007 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för år 2022.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående budgetmedel 

för investeringsprojekt till år 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Rolf Nersing (S) och Catharina 
Andersson (S) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Göran Boklint (SD) deltar inte i beslutet. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas  
årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver 
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade 
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige 
delegerat till nämnderna. 

Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 125,6 mnkr. Den 
stora delen av överskottet består av att Samhällsbyggnadskontoret avdelningar 
inom KS redovisar ett överskott jämfört mot budget för helåret på 122,9 mnkr. 
Överskottet kommer till största delen från exploateringsintäkter bestående av 
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023 

• Verksamhetsberättelse 2022 Kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för år 2022.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående budgetmedel 

för investeringsprojekt till år 2023.  

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



  

PROTOKOLL 38 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Ersättaryttrande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande:  

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet inte 
delta i beslutet." 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
 
  



  

PROTOKOLL 39 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 50 Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 
 Dnr KS 22/0004 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Rolf Nersing (S) och Catharina 
Andersson (S) deltar inte i beslutet. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Göran Boklint (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 om övergripande mål och 
budgetramar 2023-2025 i kommunplanen. Nämnder och styrelser ska utifrån 
den beslutade kommunplanen upprätta en nämndplan där den av 
Kommunfullmäktige anvisade ramen fördelas ut på nämndens verksamheter.  

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till Nämndplan för 
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för 
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget. Den totala 
budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 164,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023 

• Nämndplan 2023 – Kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 

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

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

”Politik handlar om att prioritera. Utveckling ska ske tillsammans med 
invånare, företag och civilsamhället. Socialdemokraterna i Upplands-Bro lade 
en skuggbudget (i kommunfullmäktige 14/12 2022, den blev tyvärr 
nerröstad.)  som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst.  



  

PROTOKOLL 40 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

En budget för alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter. För ett 
Upplands-Bro som är tryggt, trivsamt och attraktivt igen, där människor vill bo, 
vistas och arbeta.  

Där vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i 
verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, arbetar med trygghetsfrågor i hela 
kommunen, öka människors inflytande, egenmakt och demokratiska principer 
samt skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete.” 

Ersättaryttrande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande:  

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet inte 
delta i beslutet." 
  



  

PROTOKOLL 41 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Val av representanter från näringslivet 
till näringslivsrådet 

 Dnr KS 22/0606 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande företagarföreningar och företag för 
representation i näringslivsrådet under två år. 

• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Upplands-Bro 

• Företagarna i Upplands-Bro 

• Damernas Affärsnätverk 

• Svenskt Näringsliv 

• Ica Sverige (verksamhet Brunna) 

• Ragn-Sells 

• Nordisk Portservice 

• Villa Aske 

• Sparbanken i Enköping 

• Handelsbanken Kungsängen 

Sammanfattning 
Det kommunala näringslivsrådet är ett organ för dialog, samverkan och 
ömsesidigt utbyte av information och kunskap mellan företrädare för 
näringslivet och kommunen. 

I förslag till ett nytt reglemente som ersätter tidigare stadgar för 
näringslivsrådet föreslår kommunledningskontoret att de politiska 
representanterna i rådet utses via reglementet. Enligt förslaget ingår 
kommunstyrelsens presidium och samtliga kommunalråd i näringslivsrådet. 

Enligt det nya förslaget till reglemente föreslås därtill att kommunstyrelsen ska 
utse vilka företag och företagarföreningar som ska representeras i 
näringslivsrådet under två år. 

Näringslivsenheten har berett ärendet i enlighet med det nya reglementet och 
nominerar följande företag och företagarföreningar att ingå i näringslivsrådet 
under två år. 

• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Upplands-Bro 
• Företagarna i Upplands-Bro 
• Damernas Affärsnätverk 
• Svenskt Näringsliv 
• Ica Sverige (verksamhet Brunna) 



  

PROTOKOLL 42 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Ragn-Sells 
• Nordisk Portservice 
• Villa Aske 
• Sparbanken i Enköping 
• Handelsbanken Kungsängen 

Förslaget i det nya reglementet är att de av kommunstyrelsen utsedda företagen 
och föreningarna inom sig utser en ledamot att ingå i näringslivsrådet. 

Enligt förslag till reglemente kan rådet själva knyta tjänstepersoner från 
kommunens ledning till rådet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023 

• Förslag till reglemente för näringslivsrådet, KS 22/0714 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser följande företagarföreningar och företag för 
representation i näringslivsrådet under två år. 

• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Upplands-Bro 

• Företagarna i Upplands-Bro 

• Damernas Affärsnätverk 

• Svenskt Näringsliv 

• Ica Sverige (verksamhet Brunna) 

• Ragn-Sells 

• Nordisk Portservice 

• Villa Aske 

• Sparbanken i Enköping 

• Handelsbanken Kungsängen 

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

Beslutet skickas till: 

• Utsedda företag och företagarföreningar 
 

 
  



  

PROTOKOLL 43 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt 
(MP) - Björknäs camping med 
tillhörande fastigheter 

 Dnr KS 23/0196 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ledamotsinitiativet till kommundirektören för 
beredning. 

Sammanfattning 
Den 13 mars 2023 inkom ett ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) med 
följande innehåll: 
”Miljöpartiet önskar en långsiktighet i frågan som gäller Björknäs camping och 
fastigheterna som berörs. Kommunen behöver vara aktiv i markfrågor och få 
rådighet över mer kommunal mark - inte mindre. Detta är särskilt viktigt i ett 
så strategiskt, sjönära, naturskönt och rekreationsstarkt område.  
Minoritetetsalliansen föreslår försäljning av en av fastigheterna på Björknäs 
vilket Miljöpartiet säger nej till. Vi ser stora behov i vår snabbt växande 
kommun av faciliteter runt om i kommunen för våra verksamheter som skola, 
förskola, socialpsykiatri,feriearbeten, kommunala aktivitetsansvaret för unga, 
arbetsmarknadsenheten, våra äldre medborgare, LSS, kolloverksamhet, 
utbildning, möten, konferenser och mycket mer.  
Miljöpartiet önskar snarast ekonomiska underlag på hur kommunala 
investeringar på servicehus (duschar, toaletter tex), och ett antal stugor med 
åretruntstandard på fastigheten för att nyttjas av kommunens verksamheter, 
men också för att erbjuda övernattningsmöjligheter till Näringslivet som Bro 
Park (galoppen), och flera andra företag efterfrågat i närområdet.” 
 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) inkommet den 13 mars 

2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen önskar snarast ekonomiska underlag på hur kommunala 
investeringar på servicehus (duschar, toaletter tex), och ett antal stugor med 
åretruntstandard på fastigheten för att nyttjas av kommunens verksamheter, 
men också för att erbjuda övernattningsmöjligheter till Näringslivet som Bro 
Park (galoppen), och flera andra företag efterfrågat i närområdet. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Åberg (L) föreslår att ledamotsinitiativet ska lämnas till 
kommundirektören för beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Hans Åbergs (L) 
förslag att ledamotsinitiativet ska överlämnas till kommundirektören för 
beredning, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 53 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapporter 
• Omvärldsläget 

• Säkerhet och trygghet 

• Arbetsmiljö 

• Uppdrag att förhindra välfärdsbrott 

• Utbildningar för förtroendevalda 
 
  



  

PROTOKOLL 46 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Delegationsbeslut 
1. Beslut att utfärda fullmakt avseende ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet, Trädgårdsstaden 
 Dnr KS 21/0066 

  

2. Ordförandebeslut om deltagande i SKRs presidiedagar inom plan-, bygg- 
och miljöområdet 
 Dnr KS 23/0002 

  

3. Beslut om antagande av uppdaterad informationshanteringsplan för att 
hantera anmälan om missförhållande och oegentligheter 
 Dnr KS 23/0123 

  

4. Ordförandebeslut - yttrande i kompletterande samråd avseende delsträckan 
Tjustavägen till Brunna, del av ny 400 kV-ledning mellan Hamra och 
Överby 
 Dnr KS 19/0506 

  

5. Tillförordnad teknisk chef 8-24 mars 2023 
 Dnr KS 23/0001 

  

6. Tillförordnad kommundirektör 26 februari till den 5 mars 2023 
 Dnr KS 23/0001 

  

7. Tillförordnad ekonomichef 230225-230305 
 Dnr KS 23/0001 
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§ 55 Anmälningar 
1. Inbjudan att ansöka om att delta i Earth Hour 2023 

 Dnr KS 23/0019 
  

2. Inbjudan till seminarium - Internationella Brottsofferdagen 22 februari 
2023 
 Dnr KS 23/0019 

  

3. Inbjudan från SKR - Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 
våren 2023 
 Dnr KS 23/0019 

  

4. Inbjudan från SKR - Demokratidagen den 19 april 2023 
 Dnr KS 23/0020 

  

5. Information om nämndemannaval 2023 
 Dnr KS 23/0066 

  

6. Protokoll från förbundsdirektionens möte Brandkåren Attunda 2022-11-25 
 Dnr KS 23/0074 

  

7. Information om kommande årsmöte för Östra Sveriges luftvårdsförbund 
den 21 april 2023 
 Dnr KS 23/0080 

  

8. SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om stöd till grannsamverkan 2023-
2024 
 Dnr KS 23/0093 

  

9. Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte den 5 maj 2023 
 Dnr KS 23/0100 

  

10. Brev från Konkurrensverket om att kommunerna är skyldiga att inte 
begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur 
 Dnr KS 23/0107 

  

11. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 
2023-01-19 
 Dnr KS 23/0108 

  

12. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM) 2023-01-13 
 Dnr KS 23/0017 

  

13. Webbinarium den 28 mars 2023 om ny standard för kommunal 
räkenskapsrevision 
 Dnr KS 23/0019 
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14. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (CESAM) 2022-12-09 
 Dnr KS 22/0022 

  

15. Protokoll  Samhällsbyggnadsutskottet 2023-02-01 
 Dnr KS 22/0645 

  

16. Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 1 - BID Bro utveckling 
platssamverkan 
 Dnr KS 21/0617 

  

17. Remissynpunkter på trafikförändringsremiss T23 
 Dnr KS 22/0146 

  

18. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (CESAM), 2023-02-10 
 Dnr KS 23/0017 

  

19. Information från Boverket om kommunala hyresgarantier och det statliga 
bidraget för kommunala hyresgarantier, dnr 827/2023 
 Dnr KS 23/0019 

  

20. Inbjudan från Länsstyrelsen - Seminarium om dricksvattenförsörjning 
under höjd beredskap, den 29 mars 2023 
 Dnr KS 23/0019 

  

21. Inbjudan från Länsstyrelsen - Samverkansträff om vattenskyddsområden 
 Dnr KS 23/0019 

  

22. SKR:s webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda våren 2023 
 Dnr KS 23/0020 

  

23. Informationskampanj till verksamhetsutövare i länet, 535-6620-2023 
 Dnr KS 23/0140 

  

24. Dom i mål 14202-22 gällande bistånd enligt socialtjänsten, överklagandet 
avslås 
 Dnr SN 23/0043 

  

25. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 1 - 
Arbetsordning för styrelsen Upplands Bro Kommunföretag AB för år 2023 
 Dnr  

  

26. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 2 - Instruktion 
för VD i styrelsen Upplands Bro Kommunföretag AB för år 2023 
 Dnr  

  

27. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 4 - Uppföljning 
av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB 

  



  

PROTOKOLL 49 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Upplands-Brohus 
 Dnr  

28. SKR:s Inbjudan till Idékonferens den 25 april 2023 – Kommuners 
samverkan med sociala företag 
 Dnr KS 23/0019 

  

29. Protokoll från extra bolagsstämma i AB Upplands-Brohus, 2023-02-08 
 Dnr KS 23/0119 

  

30. Protokoll från extra bolagsstämma i Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB, 2023-02-08 
 Dnr KS 23/0120 

  

31. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-09-27 
 Dnr KFN 22/0010 

  

32. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-10-14 
 Dnr KFN 22/0010 

  

33. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-11-11 
 Dnr KFN 22/0010 

  

34. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-12-09 
 Dnr KFN 22/0010 

  

35. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 23-01-13 
 Dnr KFN 23/0010 

  

36. Antagen miljöplan för Järfälla kommun 
 Dnr KS 21/0631 

  

37. Seminarium "Att arbeta med EU-frågor i Stockholmsregionen" 
 Dnr KS 23/0019 

  

38. Inbjudan från SKR - Digital introduktion om hot och hat som riktas mot 
förtroendevalda 
 Dnr KS 23/0020 

  

39. Inbjudan från SKR - Webbinarium med tema brott som hotar demokratin 
 Dnr KS 23/0020 

  

40. Inbjudan från SKR - Medborgardialog: Grundutbildning i samtalsledning 
vid komplexa frågor den 26 april 2023 
 Dnr KS 23/0020 

  



  

PROTOKOLL 50 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2023-03-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

41. Inbjudan från SKR -Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor den 10 
maj 2023 
 Dnr KS 23/0020 

  

42. Storsthlms förbundsmöte och Mötesplats Storsthlm den 23 mars 2023 
 Dnr KS 23/0021 

  

43. Mälardalsrådets rapport - Lärarbristens förklaringsfaktorer 
 Dnr KS 23/0100 

  

44. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens styrelsemöte 2023-02-15 
 Dnr KS 23/0111 
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