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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 2 november 2022, kl. 14:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Hillevi Montor 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder onsdagen den 26 
oktober i direkt anslutning till Kommunstyrelsens 
tidigare sammanträde.  

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  fredagen den 4 november 2022, k. 09:00 

Beslutsärenden 

1.  Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2023 
KS 22/0550 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 
fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag. 
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2.  Inträdesordning för ersättare i Kommunstyrelse och 
nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 
KS 22/0405 

Förslag till beslut 
1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med 

Kommunstyrelsen eller annan nämnd ska ersättare kallas in 
enligt nedanstående ordning i enlighet med varje enskilt 
partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  
S S, MP, V, C, KD, L, M 
M M, L, KD, C 
SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 
V V, S, MP, L, C, KD 

KD KD, M, L, C 
L L, M, KD, C 
C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

2. I de fall ersättare inte kan kallas enligt ovanstående ordning 
kallas ersättare in enligt principen om proportionellt valsätt. 
(Om Upplands-Bro kommun skulle tillämpa proportionellt 
valsätt blir ordningen följande under mandatperioden 2022–
2026: S, M, SD, V, KD, L, C, MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla 
enligt nedan: 

• För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering 
av Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

• För övriga nämnder: från och med den 1 januari 2023. 

4. Inträdesordningen för mandatperiod 2022–2026 gäller fram 
till dess att en ny inträdesordning för nästkommande 
mandatperiod är beslutad av Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder 
gäller inträdesordningen som en rekommendation. 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen 
som en rekommendation.  
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3.  Inrättande av Trygghets- och säkerhetsutskott, 
antagande av bestämmelser samt fastställande av 
antal ledamöter för mandatperioden 2022-2026 
KS 22/0611 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Trygghets- och säkerhetsutskott 

med tillhörande beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet. 

3. Trygghets- och säkerhetsutskottet ska under mandatperioden 
utgöras av 8 ledamöter och 8 ersättare. 

4. Trygghets- och säkerhetsutskottets beredning ska under 
mandatperioden utgöras av 7 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över om 
revideringar i Kommunstyrelsens delegationsordning 
behöver göras. 

4.  Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens 
Trygghets- och säkerhetsutskott för mandatperioden 
2022-2026 
KS 22/0621 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 

2. Till ersättare i Trygghets- och säkerhetsutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andra vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Trygghets- och säkerhetsutskottets beredning 
utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen 
gäller även Trygghets- och säkerhetsutskottet. 

5.  Sammanträdestider för Trygghets- och 
säkerhetsutskottet 2023 
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KS 22/0624 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Trygghets- och säkerhetsutskottet och dess 
beredning för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets 
förslag. 

6.  Inrättande av Samhällsbyggnadsutskott, antagande 
av bestämmelser samt fastställande av antal 
ledamöter för mandatperioden 2022-2026 
KS 22/0615 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Samhällsbyggnadsutskott med 

tillhörande beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för 
Samhällsbyggnadsutskottet. 

3. Samhällsbyggnadsutskottet ska under mandatperioden 
utgöras av 8 ledamöter och 8 ersättare. 

4. Samhällsbyggnadsutskottets beredning ska under 
mandatperioden utgöras av 7 ledamöter.  

7.  Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-
2026 
KS 22/0617 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andra vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen 
gäller även Samhällsbyggnadsutskottet. 
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8.  Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet 
2023 
KS 22/0626 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet och dess 
beredning för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets 
förslag. 

9.  Inrättande av Miljö -och energiutskott, antagande av 
bestämmelser samt fastställande av antal ledamöter 
för mandatperioden 2022-2026 
KS 22/0616 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Miljö- och energiutskott med 

tillhörande beredning. 

2. Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för Miljö- och 
energiutskottet. 

3. Miljö- och energiutskottet ska under mandatperioden utgöras 
av 8 ledamöter och 8 ersättare. 

4. Miljö- och energiutskottet beredning ska under 
mandatperioden utgöras av 7 ledamöter.  

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 
till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen. 

10.  Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens 
Miljö- och energiutskott för mandatperioden 2022-
2026 
KS 22/0618 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Miljö- och energiutskottet utses: 

2. Till ersättare i Miljö- och energiutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 
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6. Till ledamöter i Miljö- och energiutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen 
gäller även för Miljö- och arbetsutskottet. 

11.  Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet 
2023 
KS 22/0625 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Miljö- och energiutskottet och dess beredning 
för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

12.  Svar på medborgarförslag om en ny väg för 
genomfart förbi Brogårdsstaden 
KS 21/0424 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det 
besvarat i och med pågående arbete med att utreda lämplig 
sträckning i enlighet med uppdrag från Samhällsbyggnadsutskottet. 

13.  Statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 
KS 22/0555 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden läggs som en utökad budgetram, för 
innevarande år, 2022, på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 
omsorgsnämnden.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att statsbidraget ska 
användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att tilldelat statsbidrag 
för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 
112 347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 
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kronor till Humana samt 1 123 589 kronor till kommunal regi 
enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

 

14.  Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot 
flyktingar i sitt hem 
KS 22/0557 

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: 
1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för 

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

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

15.  Delrapport - Modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 
KS 22/0567 

Förslag till beslut 
Att tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i samtliga 
helägda kommunala bolag så att lägsta antal ordinarie ledamöter är 
tre.  

16.  Tertialrapport 2 - 2022 med delårsbokslut 
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KS 22/0011 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut 
januari till augusti 2022. 

Kommundirektörens rapporter 
• Omvärldsläge 

• Beredskapsplan - elbrist 

• Kommunplan 2023 

• Utbildning ny mandatperiod 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
 

Delegationsbeslut 
1. Tillförordnad kommundirektör den 1 och den 3-4 november 2022 

Anmälningar 
2. Utbildningsnämndens beslut § 34 - Tertialrapport 2 2022 
3. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 34 - Statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

4. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 39 - Tertialrapport 2 år 2022 - 
Äldre- och omsorgsnämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 19 - Tertialrapport 
2 2022 Gymasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Inbjudan från SKR - Mänskliga Rättighetsdagarna 2022, den 17-18 
november 2022 

7. KALLELSE: Extra rådsmöte i Mälardalsrådet 16 december kl 13.00 
digitalt 

8. Socialnämndens beslut § 51 - Utvärdering Barnskyddsteamet - Sociala 
investeringsfonden 

9. Socialnämndens beslut - § 55 - Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden 
10. Inbjudan från Region Stockholm - Utbildning om krisberedskap och 

totalförsvar, 19 oktober och 9 november 2022 
11. Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 
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Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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