KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2022-04-07

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 13 april 2022, kl. 14:00
Plats: Digitalt via Teams
Ordförande: Fredrik Kjos (M)
Sekreterare: Märta Westerberg
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: måndagen den 18 april 2022, kl. 09:00

Temaärende – Migrationsverket
Beslutsärenden
1.

Svar på medborgarförslag om plantering av
ornäsbjörk i bostadsområden
KS 21/0227

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget som kommer att
beaktas i kommande planering av nya bostadsområden samt i
befintliga områden där komplettering kan komma att behövas.

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
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2.

Yttrande över remiss avseende vägledning för
jordbruksmark i den fysiska planeringen
KS 22/0090
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämna det till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.

3.

Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning
mellan Överby och Kungsängen
KS 21/0533
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämna det till Vattenfall.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.

4.

Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning
mellan Bro och Kungsängen
KS 22/0198
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämna det till Vattenfall.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.
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5.

Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor
mellan Markeby och Överby
KS 19/0506
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget
och överlämna det till Svenska Kraftnät.
2. att paragrafen justeras omedelbart.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.

6.

Kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-Bro
kommun inför mandatperiod 2023-2026
KS 22/0145
Förslag till beslut
1. Nuvarande regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro
kommun för nästkommande mandatperiod, med anpassning
till nu gällande kommunallagstiftning samt med ett tillägg
om rätt till lokalbidrag antas.
2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp
på två förhöjda prisbasbelopp.
Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska
kostnaden.

7.

Ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier på allmän
plats
KS 21/0634
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra nuvarande
ordningsföreskrifter 20 § gällande fyrverkerier och pyrotekniska
varor så att tiden för tillåtelse att använda dessa ändras från kl. 15-03
till kl. 18-01.
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8.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren
2022
KS 21/0621
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 april 2022
godkänns.

9.

Redovisning av obesvarade motioner våren 2022
KS 21/0622
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 april 2022
godkänns.

10. Årsredovisning 2021
KS 22/0012
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att årsredovisning 2021 godkänns
2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras
till 2022 enligt nämndernas förslag i
verksamhetsberättelserna

11. Revisionsrapport - Granskning av redovisningsrutiner
KS 22/0082
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som
svar på revisionsrapporten om granskning av redovisningsrutiner.
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12. Revisionsrapport - Granskning av avtalshantering
KS 22/0083
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som
svar på revisionsrapporten om granskning av avtalshantering.

13. Framställan från AB Upplands-Brohus om
bostadsproduktion på Köpmanvägen, etapp 1, i Bro
KS 22/0209
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Framställan från AB Upplands-Brohus om bostadsproduktion på
Köpmanvägen godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att kommundirektören får i
uppdrag att teckna ett tilläggsavtal med AB Upplands-brohus.

Kommundirektörens rapporter
•

Trygghet och säkerhet

•

Information från bolagen

•

Sommar 2022

•

Övrigt

Samhällsbyggnadschefens rapporter
Delegationsbeslut
1. Yttrande avseende detaljplan för Stäketfläcken, fastighet Stäket 1:1
m.fl., i Järfälla kommun
2. Yttrande om anmälan om vattenverksamhet Kockbacka gärde

Anmälningar
1. Inbjudan - Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering 16-17 maj
2022
2. Tekniska nämnden beslut § 16 Antagande av dagvattenpolicy och
dagvattenplan för Upplands-Bro kommun
3. Inbjudan: Morgondagens Totalförsvar, 14 juni 2022!
4. Program - digital konferens Regional utveckling 2022 den 10 maj
5. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
kommuner 2022-02-23
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6. Styrelseprotokoll från Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde 2022-03-08
7. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-02-28
8. Bygg- och miljönämndens beslut § 17 - Tillsynsplan 2022,
ALL.2022.60
9. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar
10. Kallelse till Leader Mälardalens årsmöte den 28 april 2022

Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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