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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 16 mars 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:  tisdagen den 21 mars 2022, kl. 09:00 

Temaärenden – Överförmyndaren samt Kraftledningar 

Beslutsärenden 

1.  Svar på motion om att införa Grön hamn i 
Tegelhagen / Bro Mälarstrand 
KS 21/0221 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den 
kommande småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas 
och därefter driftas i enlighet med de satta miljökraven. 

2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1. 
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2.  Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i 
Upplands-Bro kommun 
KS 22/0116 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet 
upphävs. 

3.  Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro 
kommun 2022-2030 
KS 22/0117 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck – 
Upplands-Bro” antas. 

4.  Björknäs camping sommaren 2022 
KS 21/0151 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun 

bedriver Björknäs camping sommaren 2022.  

2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt 
reglemente, i huvudsak för drift och underhåll av Björknäs 
Camping. 

3. Kostnaden för driften omfördelas från Kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter 
redovisning. 

4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
utreda lämpliga åtgärder för fartdämpning på vägsträckan 
mellan camping och badplats. 
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5.  Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig 
påverkan 
KS 21/0650 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig 

påverkan antas. 

2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig 
påverkan antas. 

3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid 
behov göra redaktionella ändringar i ovanstående dokument 
för att anpassa reglerna till förändrad lagstiftning, andra 
styrdokument och liknande justeringar. 

4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-
000543) upphävs. 

5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i 
KF 2001-12-07) upphävs. 

6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) 
upphävs. 

6.  Gestaltningspolicy Upplands-Bro kommun 
KS 22/0079 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till process, tidplan och 

kostnad för utarbetande av gestaltningspolicy Upplands-Bro 
kommun. 

2. Kommunstyrelsen godkänner principer för 
gestaltningspolicy. 
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7.  Upplands-Bro kommuns åtgärder och hantering med 
anledning av kriget i Ukraina 
KS 22/0191 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret 
att vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens 
robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom 
relevanta områden, 

2. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa till övriga nämnder och 
bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra 
detsamma, 

3. Kommunstyrelsen beslutar att särskilt uppdra åt 
kommunledningskontoret att säkerställa att Upplands-Bro kommun 
ska ha ett lager av frystorkad mat motsvarande en veckas 
förbrukning inom kommunens verksamheter och för brukare i extern 
regi, 

4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret 
att i samverkan med övriga kontor och bolag vidta nödvändiga 
förberedelser för att kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges 
mottagande av ukrainska flyktingar,  

5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunledningskontoret att i samverkan med övriga kontor och 
bolag se över vilka affärsmässiga relationer Upplands-Bro kommun 
har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt avsluta dem och 
ej inleda nya,  

6. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunledningskontoret att i samverkan med övriga kontor och 
bolag se över Upplands-Bro kommuns utbyten, samarbeten och 
engagemang vilka kan härledas till rysk eller belarusisk 
statsfinansiering, samt ej inleda nya,  

7. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunledningskontoret att se över vilka hjälpinsatser kommunen 
kan – inom ramen för det kommunala uppdraget – göra för att stödja 
Ukraina,   

8. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunledningskontoret att i samverkan med kontor och bolag 
initiera dialog med civilsamhället avseende hur samverkan kan 
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stärkas för Upplands-Bro beredskap i mottagande av ukrainska 
flyktingar samt samordnade hjälpinsatser för att stödja Ukraina,   

9. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunledningskontoret att förbereda för att med kort varsel kunna 
avropa frivilliga resursgrupper (FRG) om behov uppstår, 

10. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunledningskontoret att ordna ytterligare utbildnings- och 
övningstillfällen i kris, beredskap och totalförsvar för 
kommunstyrelsen utifrån rådande och nya omständigheter. 

8.  Svar på motion om att bygga en träningshall i 
anslutning till befintlig Bro sporthall 
KS 19/0479 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens 
lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i 
Bro som en del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för 
avsikt att ta vara på önskemål och erfarenheter från föreningar och 
civilsamhälle under utvecklingsarbetet. 

9.  Svar på motion om rätt till 30 timmar på förskolan 
KS 20/0131 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad då Upplands Bro kommun har valt att införa 
tillsynstiden om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper 
barn till vårdnadshavare som är arbetslösa, föräldralediga eller 
sjukskrivna. 
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10.  Svar på motion om statsodling och odling i förskolor 
och skolor 
KS 20/0630 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan 
för stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har 
möjlighet att på eget initiativ införa odling som ett inslag i 
undervisningen, vilket skapar frihet att själva bestämma odlingens 
utformning och omfattning. 

11.  Svar på Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 
varje skola 
KS 21/0107 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås med hänsyn till följande: 

Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och 
kultur- och fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till 
litteratur och utbildad bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-
Bro kommun. Friskolor kommer välkomnas in i detta samarbete. 
Denna satsning på läsfrämjande åtgärder medför att det inte är 
aktuellt med någon ytterligare utredning gällande skolbibliotek. 

12.  Förvärv av Härnevi 1:46 
KS 22/0066 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förvärv av fastigheten Härnevi 1:46 godkänns. 
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13.  Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
2022 
KS 21/0529 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen samt 
bilaga 1 med beslut om behöriga delgivningsmottagare. 

14.  Verksamhetsberättelse 2021 - Kommunstyrelsen 
KS 22/0007 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för 

2021. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående 

budgetmedel för investeringsprojekt till år 2022. 

15.  Entledigande av Lisa Edwards (C) som ersättare i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS 18/0443 

Förslag till beslut 
Lisa Edwards (C) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

16.  Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter Lisa Edwards (C) 
KS 18/0443 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
Lisa Edwards (C). 

17.  Entledigande av Lisa Edwards (C) som ledamot i 
Näringslivsrådet 
KS 22/0186 

Förslag till beslut 
Lisa Edwards (C) entledigas som ledamot i Näringslivsrådet. 
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18.  Val av ny ledamot i Näringslivsrådet efter Lisa 
Edwards (C) 
KS 22/0186 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ledamot i Näringslivsrådet efter Lisa Edwards 
(C).  

 

Kommundirektörens rapporter 
• Information från bolagen 

• Trygghet och säkerhet 

• Björknäs 

• Säkerhetsläge omvärld 

• Arbetsmiljö 

• Övrigt 

 
Samhällsbyggnadschefens rapporter 

 

Delegationsbeslut 
1. Anläggningsarrende, Kungsängens-Tibble 1:41 
2. Beslut om granskning av förslag till ändring av byggnadsplan för del av 

fritidsområdet Björknäs (Sågbacken), nr 5601-F inklusive dess ändring 
Ä8104 nr Ä5601 och 8104 

3. Beslut om granskning av förslag till ändring av byggnadsplan - Ändring 
av del av Björknäs, (området Verkaviken) nr 6302-F inklusive dess 
ändring Ä8105 nr Ä6302 och 8105, Verkaviken 

4. Tillförordnad kommundirektör den 25 februari till den 4 mars 2022 
5. Fullmakt att genomföra ansökan om stöd, Gröna och trygga samhällen 

(Omdaning Bro) 
6. Upplands-Bro kommun hissar den Ukrainska flaggan 
7. Omsättning av lån 
8. Delegationsbeslut- avstå från att svara på remiss, Riksarkivets förslag 

till författningar, FormatE 
9. Tillförordnad socialchef den 23 - 27 mars 2022 
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Anmälningar 
1. Inbjudan till deltagande i regeringsuppdraget; Delaktighet och 

deltagande i den lokala demokratin 
2. Svar på frågor till kommunerna för rapportering av genomförda 

åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 (2).pdf 
3. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner 2022-01-18 
4. Risker och konsekvenser av hot och hat - Webbinarium 17 februari 

angående hot och hat mot förtroendevalda 
5. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 22 

december 2021 
6. Svarsjournal Bostadsmarknadsenkät 2022.docx 
7. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 14 Regler för tilldelning av Årets 

Upplands-Broförening 
8. Regional nätverksträff för klimatanpassning 17 februari 2022 
9. SKRs Modellkoncept för jämställdhet i februari 2023 
10. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-12-17 
11. Regeringsbeslut - Tillägg till uppdrag om fortsatt försöksverksamhet 

med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år, 
Ju2022/00421 mfl. 

12. Inbjudan till ett säkerhetsarbete 
13. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 34 Upphävande av beslut om 

lokala åtgärder för kultur- och fritidsverksamheten i Upplands-Bro 
kommun med anledning av Covid-19 

14. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM) 2021-12-15 
15. Protokoll Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 2022-02-14 
16. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 1 - 

Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2022 
17. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 3 - 

Uppföljning av ägardirektiv under 2022 för Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus 

18. Kommunfullmäktiges beslut § 22 - Entledigande av Mattias Peterson 
(C) som ersättare i Kommunstyrelsen 

19. Kommunfullmäktiges beslut § 23 - Entledigande av Lisa Edwards (C) 
som ledamot i Kommunstyrelsen 

20. Kommunfullmäktiges beslut § 37 - Val av ny ersättare i 
Kommunstyrelsen efter Mattias Peterson (C) 

21. Kommunfullmäktiges beslut § 38 - Val av ny ledamot i 
Kommunstyrelsen efter Lisa Edwards (C) 

22. Kallelse till Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes styrelsemöte 2022-03-
08 

23. Socialkontorets samverkanprotokoll 2022-02-14 
24. Svar på Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2021 
25. Inbjudan till Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering i 

Tylösand 15-16 maj 2022 
26. Protokoll Cesam och KLK samverkansgrupp 22-01-21 



 
 

 

UPPDATERAD KALLELSE 10 (10)  

 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2022-03-11     

 

27. Sammanträdesprotokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor 2022-03-02 

28. Kallelse till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte den 29 april 
2022 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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