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§ 26 Intentionsavtal Nationell 
träningsanläggning Svenska 
Fotbollförbundet SvFF och Upplands-
Bro Kommun 

 Dnr KS 22/0569 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Svenska 

Fotbollförbundet. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra förstudie i enlighet 
med förslaget till intentionsavtal. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till intentionsavtal med 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) rörande utveckling av en ny Nationell 
träningsanläggning för Svenska Fotbollförbundet i Upplands-Bro kommun. 
Detta intentionsavtal, som biläggs denna tjänsteskrivelse ersätter tidigare 
Intentionsavtal mellan SvFF, kommunen och tredje part – Hemsö Fastighets 
AB. 

Bakgrunden till ett nytt intentionsavtal, som även ersätter tidigare 
intentionsavtal är att förutsättningarna för tidigare intentionsavtal förändrats. 
Detta med anledning av att SvFF avser att äga delar av anläggningen och 
därmed aktivt driva utvecklingen på ett tydligare sätt vilket innefattar att bära 
kostnader under arbetet med förstudien. Vidare önskar kommunen inta en 
tydligare roll rörande projektledning och projektutveckling för att säkerställa 
förstudiens framdrift. En eventuell framtida exploatör, dvs byggherre av 
anläggningen, kommer därmed att beaktas i ett senare skede av 
utvecklingsarbetet. 

Avtalet uttrycker en gemensam intention och viljeinriktning hos parterna om 
att genom förstudien undersöka möjligheterna för etablering av en Nationell 
träningsanläggning. 

Intentionsavtalet sammanfattar parternas gemensamma målsättning med 
förstudien, tydliggör utgångspunkter samt klargör roller och ansvar för fortsatt 
arbete. Detta enligt parternas behov och förutsättningar. 

En ny nationell träningsanläggning ska bl.a. bestå av kontorslokaler, 
fotbollsplaner och övriga nödvändiga faciliteter såsom läktare, 
omklädningsrum och ytor för behandling och analys. Förstudien ska resultera i 
tydliggöranden rörande anläggningens påverkan på omgivningen, 
markanspråk, ekonomiska förutsättningar och villkor samt även lokalt och 
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regionalt föreningslivs behov knutet till etableringen. Detta innan beslut om 
detaljplaneuppdrag och markanvisning kan fattas. Aktuellt utvecklingsområde 
för förstudie visas i nedan ortofoto. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

• Intentionsavtal med Svenska Fotbollförbundet och Upplands-Bro 
kommun och dess bilagor 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Svenska 

Fotbollförbundet. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra förstudie i enlighet 
med förslaget till intentionsavtal. 

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

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

”Frågan är långt från avgjord och vi får avvakta förstudien om den visar på 
förutsättningar och fortsatt vilja till etablering. Det är viktigt att ett samarbete 
inte påverka kommunens rådighet över anläggningarna på Kungsängens Ip.  
Att samarbete ej hindrar utvecklingen för det lokala föreningslivet. Det är 
viktigt att det lokala föreningslivet inkluderas i hela processen och deras 
synpunkter tas på största allvar.  
Det är viktigt att ett eventuellt samarbete ej skadar kommunen ekonomiskt, det 
ska självklart vara en ”god affär” för kommunen och kommunen ska äga 
Idrottsplatsen. Idag nyttjas idrottsplatsen av kommunens skolor och 
allmänheten för tex spontanidrott och skridskoåkning, det är självklart viktigt 
att inga inskränkningar i detta uppstår. Även för dessa verksamheter ska 
utvecklingsmöjligheter finnas. 
Vi måste också säkerställa att anläggningens verksamhet ej stör omgivande 
bostäder och stor hänsyn tas till ”Utvecklingsprogram för Gröna” dalen antagit 
maj 2018. ” 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer Socialdemokraternas 
protokollsanteckning.  
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Beslutet skickas till: 

  
• Kommunfullmäktige  
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§ 27 Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för 
Samordningsförbundet Samsund och 
godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

 Dnr KS 22/0640 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner Järfälla som ny medlem i 
Samordningsförbundet Samsund. 

Sammanfattning 
Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 
förbundet när Järfälla kommun ansökt om medlemskap. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 
godkänt den nya förbundsordningen. 

Från och med den 1 januari 2023 omfattar förbundet kommunerna Järfälla, 
Upplands-Bro och Sundbybergs stad under förutsättning att samtliga 
förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning före 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 17 november 

2022 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2022 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

• Förbundsordning för samordningsförbundet Samsund den 22 april 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner Järfälla som ny medlem i 
Samordningsförbundet Samsund. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden  
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§ 28 Ansökan om medlemskap i WHO:s 
nätverk Global Age-Friendly Cities and 
Communities 

 Dnr KS 22/0648 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Upplands-Bro kommun ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk Global 
Age-Friendly Cities and Communities.  

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden fick i budget för år 2022 uppdraget Äldrevänlig 
kommun. Uppdragets innebörd är att öka och förbättra äldres möjlighet att leva 
ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor i 
kommunen. Äldre- och omsorgsavdelningen inom socialkontoret, har anställt 
en projektledare som arbetar med uppdraget äldrevänlig kommun.  

I ett led för att bli äldrevänlig ska Upplands-Bro kommun ansöka om 
medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and Communities, 
vilket kan översättas till nätverk för äldrevänliga städer och samhällen.  

Då ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and 
Communities är kommunövergripande och berör samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser ska beslut om att ansöka fattas av Kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontoret står bakom förslaget att Upplands-Bro kommun 
ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Upplands-Bro kommun ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk Global 
Age-Friendly Cities and Communities.  

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

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
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§ 29 Allmänhetens frågestund för 2023 
 Dnr KS 22/0652 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Allmänhetens frågestund anordnas 2023. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 
på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse 
frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill 
utser. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2022 

• Regler för allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Allmänhetens frågestund anordnas 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 
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§ 30 Förstärkt kommunikation och 
samhällsinformation 

 Dnr KS 22/0657 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att kompletteras med en uppdaterad 
kommunikationspolicy som bilaga. 

Sammanfattning 
En kommuntidning som distribueras regelbundet innebär att kommunen når ut 
med samhällsinformation till fler invånare kontinuerligt i syfte att ge mer 
kunskap och bättre insyn i kommunens arbete. Tidningen kommer även att 
finnas tillgänglig i PDF-format via kommunens webbplats.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunens kommunikation och 
samhällsinformation genom att regelbundenhet framställa och distribuera en 
tidning om kommunens verksamheter till 12 618 (SCB dec -21) hushåll i 
Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att 
bilägga en uppdaterad kommunikationspolicy till ärendet. 

Erik Karlsson (V) stödjer för Vänsterpartiets räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande med uppdrag. 

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

Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning på bifall till 
Socialdemokraternas återremissyrkande med uppdrag. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna räkning på bifall till 
Socialdemokraternas återremissyrkande med uppdrag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
Socialdemokraternas återremissyrkande, och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige  
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§ 31 Delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB 

 Dnr KS 22/0058 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1 Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Stockholmsregionens 

Försäkring AB till ett värde av 100 kr per invånare 2022-09-30, 3 163 600 
kr.  

2 Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal i enlighet med bilaga 1 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och 
tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. I februari fattade 
Kommunstyrelsen beslut om att anmäla intresse om delägarskap i 
Stockholmsregionens försäkrings AB. Stockholmsregionens Försäkring AB 
bildades år 2008 och ägs av tjugoen kommuner. Om kommunen är delägare i 
bolaget är det även möjligt att medförsäkra de kommunala bolagen hos 
Stockholmsregionens Försäkring AB. För att kunna bli delägare krävs en insats 
på 100 kr/invånare. För Upplands-Bro kommun innebär det 3 163 600 kronor.           

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1 Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Stockholmsregionens 

Försäkring AB till ett värde av 100 kr per invånare 2022-09-30, 3 163 600 
kr.  

2 Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal i enlighet med bilaga 1 

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

Beslutet skickas till: 

• Stockholmsregionens Försäkring AB 
• Kommunens bolag 
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§ 32 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: 

• Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) 
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L) 
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson (S) 

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

• Kommundirektör Ida Texell 
• Ekonomichef vakant 
• Personalchef AnnCatrin Brattström 
• Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind 
• Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 
• Kanslichef Sara Lauri 

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

• Ekonomichef vakant 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 Hans Åberg 
valts till kommunstyrelsens vice ordförande den 19 oktober 2022 samt att 
ekonomichef Anders Nilfjord avslutar in anställning behöver gällande beslut 
ändras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2022 

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

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

• Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) 
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L) 
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson (S) 
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två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:  
• Kommundirektör Ida Texell 
• Ekonomichef vakant 
• Personalchef AnnCatrin Brattström 
• Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind 
• Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 
• Kanslichef Sara Lauri 

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

• Ekonomichef vakant eller 
• Kommundirektör Ida Texell 

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

Beslutet skickas till: 

• Ekonomiavdelningen  
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§ 33 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

 Dnr KS 22/0631 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
revisionsrapporten om granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck till revision. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och 
planerade åtgärder utifrån revisorernas rekommendation.  

Sammanfattning 
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. EYs samlade bedömning är att kommunen 
delvis har ett ändamålsenligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det 
finns ett övergripande fokus på trygghet- och säkerhetsfrågorna i kommunen 
och mål för kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar revisorerna att 
kommunstyrelsen:  

- Erbjuder kompetenshöjande utbildningar inom hedersvåld och förtryck 
till tjänstepersoner inom kommunen som möter våldsutsatta 
medborgare eller barn och unga i utsatta situationer  

Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen senast den 31 januari 
2023.  

Kommunledningskontoret yttrande som framgår av denna tjänsteskrivelse 
besvarar pågående och planerade åtgärder utifrån revisorernas 
rekommendation.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2022 

• Revisionsrapport granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck samt tillhörande revisionsskrivelse den 18 oktober 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
revisionsrapporten om granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck till revision. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och 
planerade åtgärder utifrån revisorernas rekommendation.  
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna  
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§ 34 Inriktning för Lövsta gård 
 Dnr KS 22/0659 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att: 

1. Ta fram en plan med kostnadsbedömning för Lövsta gård avseende 
behovet av renoverings- och vårdnadsåtgärder. 

2. Inhämta stiftelsens tillåtelse att se över nyttjanderättsavtalet med 
Fortifikationsverket med inriktningen att: 

• Verka för att bibehålla bevarandet av Lövsta gård. 

• Kostnader för renovering och underhåll bör fördelas på båda 
avtalsparter. 

• De två parternas ansvar bör förtydligas. 

3. Återrapportera till kommunstyrelsen om uppdragets status före 
utgången av juni månad 2023. 

Sammanfattning 
Lövsta gård är upptagen i Upplands-Bro kulturmiljöprogram och besitter idag 
höga kulturhistoriska värden. Stiftelsen Lövsta gård består av Håtuna-
Håbo/Tibble Hembyggdsförening, föreningen Småföretagarna i Upplands-Bro 
och Upplands-Bro kommun. Fastigheten ägs av Fortifikationsverket och enligt 
det avtal som finns upprättat mellan stiftelsen och Fortifikationsverket ska 
byggnaderna bevaras på ett sätt som är ekonomiskt godtagbart för 
Försvarsmakten. 

Det finns ett fullmäktigebeslut från 1990 om att kommunen årligen ska betala 
50 000 kr till stiftelsen. Utöver detta finns även ett hyresavtal mellan stiftelsen 
och kommunen som innebär att kommunen betalar ytterligare 60 000 kr/år till 
stiftelsen och därmed utan begränsning kan nyttja lokalerna för utbildning mm. 

I dagsläget finns ingen kostnadsfördelning mellan stiftelsen och 
Fortifikationsverket för vården och bevarandet av Lövsta gård. Det är bara 
lydelsen i avtalets 3 § som beskriver ett kostnadsansvar; ”Stiftelsen skall 
förvalta Lövsta gård med tillhörande markområde på ett ur kulturhistorisk 
synpunkt tillfredsställande sätt (…)”. Den dokumentation och de avtal som 
finns är många år gamla och kommunledningskontoret ser ett behov att 
förtydliga båda avtalsparternas åtaganden och ansvar.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta 
fram en vårdplan där behoven av renovering och omvårdnad för Lövsta gård 
redovisas samt en kostnadsbedömning för de olika åtgärderna. En sådan 
redogörelse är ett nödvändigt underlag i en dialog med Fortifikationsverket för 
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att komma överens om en kostnadsfördelning där Fortifikationsverket tar ett 
större ekonomiskt ansvar. Därför föreslås kommundirektören även att inhämta 
stiftelsens tillåtelse att se över nyttjanderättsavtalet utifrån angiven inriktning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022. 

• Utdrag från kommunens kulturmiljöprogram. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att: 

1. Ta fram en plan med kostnadsbedömning för Lövsta gård avseende 
behovet av renoverings- och vårdnadsåtgärder. 

2. Inhämta stiftelsens tillåtelse att se över nyttjanderättsavtalet med 
Fortifikationsverket med inriktningen att: 

• Verka för att bibehålla bevarandet av Lövsta gård. 

• Kostnader för renovering och underhåll bör fördelas på båda 
avtalsparter. 

• De två parternas ansvar bör förtydligas. 

3. Återrapportera till kommunstyrelsen om uppdragets status före 
utgången av juni månad 2023. 

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

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 
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§ 35 Revidering av reglemente för 
gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor i Järfälla och Upplands-Bro 
kommuner 

 Dnr KS 22/0665 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor antas i enlighet med bilagt förslag. 

2. Det reviderade reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, 
under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutar 
att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-
styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 
reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

Sammanfattning 
Järfälla kommun har lämnat ett förslag på en revidering av reglementet för 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor (familjerättsnämnden). 
Bakgrunden till ändringarna är att Järfälla kommun tagit fram ett förslag till 
Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder 
i Järfälla kommun. Reglementet med gemensamma arbetsformer ska gälla även 
för familjerättsnämnden. De bestämmelser om arbetsformer som finns i nu 
gällande reglemente (7-17 §§) för familjerättsnämnden ska ersättas av 
bestämmelserna i det nya reglementet med gemensamma arbetsformer som ska 
gälla styrelse och nämnder i Järfälla kommun. 

Ändringarna ska enligt förslaget gälla från och med den 1 januari 2023 i båda 
kommunerna, under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun 
beslutar att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-
styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 
reglementet för familjerättsnämnden. 

Kommunledningskontoret bedömer att förändringarna inte ändrar nämndens 
verksamhet i sak och anser att det föreslagna reglementet bör antas. 
Arbetsformerna kommer regleras i ett reglemente med gemensamma 
bestämmelser för alla nämnder i Järfälla kommun istället för i det enskilda 
reglementet för familjerättsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 14 november 2022.  



  

PROTOKOLL 21 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
• Nu gällande reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

med rödmarkeringar på de §§ som tas bort. 
• Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommunstyrelse och 

nämnder i Järfälla kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor antas i enlighet med bilagt förslag. 

2. Det reviderade reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, 
under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutar 
att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-
styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 
reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

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

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 
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§ 36 Modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 

 Dnr KS 22/0567 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens 

samtliga helägda bolag om lägsta antal ordinarie ledamöter till tre.  

Kommunstyrelsen beslutar 
2. Att genomföra genomlysning av bolagens verksamhet.  

3. Kommunledningskontoret uppdras att återkomma med rapport rörande 
genomförd genomlysning i slutet av första kvartalet 2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning som återfinns sist i 
paragrafen. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning som 
återfinns sist i paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2022 uppdrogs 
Kommundirektör att ta fram en modell för styrning och ledning av kommunens 
bolag. Denna tjänsteskrivelse är en del i pågående uppdrag och behandlar 
frågan om bolagsstyrelsernas storlek samt förslag om genomförandet av en 
genomlysning av bolagens verksamhet. Första steget är att föreslå 
kommunfullmäktige att tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i 
samtliga av kommunens helägda bolag så att lägsta antal ordinarie ledamöter är 
tre. Steg två är att efter beslut i Kommunstyrelse initiera nämnda genomlysning 
enligt de punkter som tjänsteärendet föreslår. Detta i linje med tidigare beslut. 
Vidare berör ärendet förslag om nyinrättande av en Fastighetsnämnd (Dnr KS 
22/0660) då de båda ärendena hanterar styrning och ledning av kommunens 
bolag och dess verksamheter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2022 

• Kommunstyrelsens beslut den 19 oktober 2022 § 131 
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• Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning den 23 februari 2022 
samt tillhörande revisionsskrivelse  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens 

samtliga helägda bolag om lägsta antal ordinarie ledamöter till tre.  

Kommunstyrelsen beslutar 
2. Att genomföra genomlysning av bolagens verksamhet.  

3. Kommunledningskontoret uppdras att återkomma med rapport rörande 
genomförd genomlysning i slutet av första kvartalet 2023. 

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

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

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

”Handlingarna är daterade 2022-11-22 men förslag till beslut och handlingar 
kom till Socialdemokraternas kännedom först onsdag 2022-11-30 12:05. 
Det fråntar oppositionens möjligheter att delta i beslut vilket är en 
odemokratisk och nonchalant syn på kommunens beslutsprocess.” 

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
protokollsanteckning: 
 
”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet eftersom vår partigrupp inte har haft en 
chans att ta del av detta i tid för att på ett demokratiskt vis hantera detta i 
partigruppen när handlingarna kom inte ens 2 timmar före mötet.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga helägda kommunala bolag 
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§ 37 Upprättande av fastighetsnämnd 
 Dnr KS 22/0660 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inrättande av ny fastighetsnämnd, vars ansvarsområde framgår av 
reglemente. Fastighetsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2023. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden fastställs 11 ledamöter 
och 11 ersättare. 

3. Reglemente för fastighetsnämnden antas enligt bilaga 1, och börjar att gälla 
den 1 januari 2023 

4. De handlingar som tillhör befintliga nämnder ska från och med den 1 januari 
2023 överlämnas till fastighetsnämnden i de fall de har anknytning till de 
verksamheter som fastighetsnämnden tar över. Fastighetsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagandet som 
har anknytning till de verksamheter som fastighetsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 
2023 tillämpas i fastighetsnämnden avseende verksamhet som nämnden 
ansvarar för. 

6. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 
reglementet, som inte innebär ändringar i sak. Rätten kan delegeras till 
kommundirektör. 

Kommunstyrelsen beslutar 

För det fall kommunfullmäktige antar föreslaget reglemente ges 
kommundirektören befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, 
som inte innebär ändringar i sak. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning som 
återfinns sist i paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Rolf Nersing (S) 
deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning som återfinns sist i 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har berett ett ärende att inrätta en fastighetsnämnd. 
Syftet med att inrätta en ny nämnd är att öka fokus på bostads- och 
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fastighetsfrågorna i kommunen och samtidigt stärka styrningen och ledningen i 
de verksamheter som ansvarar för kommunens bostadsutveckling, 
fastighetsfrågor och lokalförsörjning. Den nya fastighetsnämnden föreslås vara 
en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation samt ansvara för att 
bereda kommunens bostads- och lokalförsörjning och fastighetsförvaltning i de 
fall lokaler eller bostäder ägs av kommunens fastighetsbolag. Nämnden ska 
säkerställa att de välfärdstjänster kommunen tillhandahåller har ändamålsenliga 
lokaler samt att kommunen kan erbjuda dess invånare bostäder samt lokal 
service genom upplåtande av kommersiella lokaler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2023 
• Föreslag till reglemente för fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inrättande av ny fastighetsnämnd, vars ansvarsområde framgår av 
reglemente. Fastighetsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2023. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden fastställs 11 ledamöter 
och 11 ersättare. 

3. Reglemente för fastighetsnämnden antas enligt bilaga 1, och börjar att gälla 
den 1 januari 2023 

4. De handlingar som tillhör befintliga nämnder ska från och med den 1 januari 
2023 överlämnas till fastighetsnämnden i de fall de har anknytning till de 
verksamheter som fastighetsnämnden tar över. Fastighetsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagandet som 
har anknytning till de verksamheter som fastighetsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 
2023 tillämpas i fastighetsnämnden avseende verksamhet som nämnden 
ansvarar för. 

6. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 
reglementet, som inte innebär ändringar i sak. Rätten kan delegeras till 
kommundirektör. 

Kommunstyrelsen beslutar 

För det fall kommunfullmäktige antar föreslaget reglemente ges 
kommundirektören befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, 
som inte innebär ändringar i sak. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på bifall till 
liggande förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

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

”Handlingarna är daterade 2022-11-22 men förslag till beslut och handlingar 
kom till Socialdemokraternas kännedom först onsdag 2022-11-30 12:05. 
Det fråntar oppositionens möjligheter att delta i beslut vilket är en 
odemokratisk och nonchalant syn på kommunens beslutsprocess.” 

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
protokollsanteckning: 
 
”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet eftersom vår partigrupp inte har haft en 
chans att ta del av detta i tid för att på ett demokratiskt vis hantera detta i 
partigruppen när handlingarna kom inte ens 2 timmar före mötet.” 
 
Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten för publicering av reglemente 
• Samhällsbyggnadskontoret för information och verkställighet av att 

flytta över ansvar och verksamhet till den nya nämnden 
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§ 38 Partistöd 2023 
 Dnr KS 22/0194 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 
granskningsintyg för 2021 inkommit innan den 30 juni 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, 
i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen. 

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 
redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2022 
utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 
Det sista datumet, vilket fastställs enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 
den 31 juni 2022. Samtliga partier som är representerade i Upplands-Bro 
kommun i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen har lämnat in redovisningar och granskningsintyg. 

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 
förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2022 

• Regler för Kommunaltpartistöd i Upplands-Bro kommun, beslutat av 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2022 

• Redovisning av partistöd 2021, Miljöpartiet 

• Redovisning av partistöd 2021, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

• Redovisning av partistöd 2021, Upplands-Bro Centerpartikrets 

• Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna 

• Redovisning av partistöd 2021, Moderata Samlingspartiet i Bro 

• Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna Upplands-Bro 
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• Redovisning av partistöd 2021, Vänsterpartiet 

• Redovisning av partistöd 2021, Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 
granskningsintyg för 2021 inkommit innan den 30 juni 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, 
i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.] 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 
Upplands-Bro 
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§ 39 Modell för ersättning till privatpersoner 
som tar emot flyktingar i sitt hem 

 Dnr KS 22/0557 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget till 

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte 
Kommunstyrelsens ordförande ett ledmotsinitiativ om att ge kommun-
direktören i uppdrag att införa en modell för ersättning till de privatpersoner 
som tar emot flyktingar i sitt hem. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2022 att återremittera ärendet 
med uppdrag till Kommunledningskontoret att  

1. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare.  

2. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 
privatpersoner.  

3. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut?  

4. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas.  

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 
för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv samt 
överenskommelse gällande skattepliktig ersättning återrapporteras uppdraget 
till Kommunstyrelsen.  



  

PROTOKOLL 30 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
 

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

• Förslag till Överenskommelse gällande skattepliktig ersättning 
• Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2022 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 
• Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 

omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
• Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 
• Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

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

• Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget till 

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till: 

 
• Juridikenheten för publicering av regler 

 
  



  

PROTOKOLL 31 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40 Kommunplan 2023 med planering för 
2024 – 2025 

 Dnr KS 22/0009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 inklusive driftbudget, 

investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias 
Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) 
förslag 23 november 2022. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson 
(KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 575 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

5. Uppföljning under 2023 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar 
i reglementen under 2023. 

7. Kommunstyrelsen får under 2023, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2023 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

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

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 



  

PROTOKOLL 32 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
Ersoy (C) har 23 november 2022 lagt fram förslag till Kommunplan för 2023 
och planering för 2024–2026. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2022 med 

bilaga; Kommunplan 2023 – med planering för 2024–2026. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 inklusive driftbudget, 
investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias 
Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) 
förslag 23 november 2022. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson 
(KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 575 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

5. Uppföljning under 2023 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar 
i reglementen under 2023. 

7. Kommunstyrelsen får under 2023, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2023 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

 



  

PROTOKOLL 33 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
 
  



  

PROTOKOLL 34 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2023 

 Dnr KS 22/0599 

Beslut 
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening       Ombud        Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  Fredrik Kjos (M)  Jan Stefanson (KD) 

Österhöjdens garage              Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stiftelsen Lövsta gård                     Stanislaw Lewalski (M) Anders Bjurefors (C) 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde       Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund            Marcus Sköld (M) Martin Normark (L)  

Mälarens vattenvårdsförbund               Mattias Peterson (C) Junaid Joosani (M) 

Kommuninvest ekonomisk förening   Fredrik Kjos (M) Hans Åberg (L) 

Mälarbanans intressenter AB Markus Sköld (M) Jan Stefansson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma Markus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

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

- Till ledamot i styrelsen nomineras Marcus Sköld (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Annika Falk (S) 

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

- Till ledamot i styrelsen nomineras Tommy Öberg  

- Till ersättare i styrelsen nomineras Maria Elström 

- Till revisor nomineras Sara Lauri 

- Till ersättare för revisor nomineras Ann Jansson 

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



  

PROTOKOLL 35 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 170 den 1 december 2021 - Val av ombud 
och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022. 

Förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening   Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xx xx 

Österhöjdens garage   xx xx 

Stiftelsen Lövsta gård   xx xx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xx xx 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund  xx xx 

Mälarens vattenvårdsförbund  xx xx 

Kommuninvest ekonomisk förening  xx xx 

Mälarbanans intressenter AB  xx xx 

Svenskt Vattens föreningsstämma  xx xx 

 

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

- Till ledamot i styrelsen nomineras xx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xx 

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

- Till ledamot i styrelsen nomineras xx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xx 

- Till revisor nomineras xx 

- Till ersättare för revisor nomineras xx 

 

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

 



  

PROTOKOLL 36 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Respektive bolag och förening 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 37 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Val av ledamöter i Kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 
2023-2026 

 Dnr KS 22/0672 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i Kommunala 
tillgänglighetsrådet: 

Martin Normark (L) 
Peter Wissing (M) 
Kerstin Ahlin (S) 
Fredrik Kjos (M) 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2022. 

• Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i Kommunala 
tillgänglighetsrådet: 

XX 
XX 
XX 
XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår presidiet i Socialnämnden, Martin Normark (L), 
Peter Wissing (M) och Kerstin Ahlin (S), samt KSO, Fredrik Kjos (M), till 
ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) 
förslag till beslut, och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detta. 



  

PROTOKOLL 38 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  

PROTOKOLL 39 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43 Val av ersättare (V) till 
Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott för 
mandatperioden 2022-2026 

 Dnr KS 22/0617 

Beslut 
Khalouta Simba (V) utses till ersättare i Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott. 

Sammanfattning 
Den 2 november 2022 beslutade kommunstyrelsen att utse ledamöter och 
ersättare till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 
2022–2026. Då bordlades beslut om ersättare från Vänsterpartiet. 
Kommunstyrelsen ska därför göra ett fyllnadsval och utse en ersättare till 
samhällsbyggnadsutskottet från Vänsterpartiet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 15 den 2 november 2022. 

Förslag till beslut 
XX (V) utses till ersättare i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår Khalouta Simba (V) som ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Erik Karlssons (V) 
förslag till beslut, och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Samhällsbyggnadsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  

PROTOKOLL 40 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Entledigande av Anders Åkerlind (M) 
som ersättare i trygghets- och 
säkerhetsutskottet 
 Dnr KS 22/0621 

Beslut 
Anders Åkerlind (M) entledigas som ersättare i trygghets- och 
säkerhetsutskottet. 

Sammanfattning 
Anders Åkerlind (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i trygghets- och säkerhetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 30 november 2022. 

Förslag till beslut 
Anders Åkerlind (M) entledigas som ersättare i trygghets- och 
säkerhetsutskottet. 

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

Beslutet skickas till: 

• Anders Åkerlind (M) 
• Trygghets- och säkerhetsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 41 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 45 Val av ny ersättare i trygghets- och 
säkerhetsutskottet efter Anders Åkerlind (M) 
 Dnr KS 22/0621 

Beslut 
Andreas Åström (M) utses till ny ersättare i trygghets- och säkerhetsutskottet 
efter Anders Åkerlind (M). 

Sammanfattning 
Anders Åkerlind (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i trygghets- och säkerhetsutskottet. Kommunstyrelsen ska därför utse 
e ny ersättare i utskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2022. 

• Begäran om entledigande inkommen den 30 november 2022. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i trygghets- och säkerhetsutskottet efter Anders 
Åkerlind (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår Andreas Åström (M) som ersättare i trygghets- och 
säkerhetsutskottet.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) 
förslag till beslut, och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Trygghets- och säkerhetsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreteraren 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 42 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46 Rapporter 
  

Kommundirektörens rapporter 
• Näringsliv och företagsakut 

• Omvärldsläge, säkerhet och trygghet 

• STHLM och arbetet inför nationell infrastruktur 

 

 

 
  



  

PROTOKOLL 43 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 47 Delegationsbeslut 
1. Underrättelse och PM gällande detaljplan Norrboda Brunna handels- och 

verksamhetsområde, Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. 
 Dnr KS 16/0265 

  

2. Delegationsbeslut om yttrande över Länsstyrelsens slutliga beslut om 
detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna 
Handels- och verksamhetsområde) 
 Dnr KS 16/0265 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 44 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-11-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 48 Anmälningar 
1. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 20 

oktober 2022 
 Dnr KS 22/0088 

  

2. Inbjudan från SKR - Slutkonferensen "Demokrati i vår tid - främja, 
förankra och försvara", den 2 december 2022 
 Dnr KS 22/0019 

  

3. Protokoll från Käppalaförbundets styrelsemöte 2022-10-11 
 Dnr KS 22/0051 
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