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Ändring av föredragningslista
§ 123 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Bebyggelse vid och runt om
Ringvägen läggs till på dagordningen.
§ 124 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Kommunstyrelsens
arbetsutskott läggs till på dagordningen.
§ 125 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Begäran, komplettering av
revisionsrapport om covid-19 läggs till på dagordningen.
§ 126 Utveckling av Björknäs camping läggs till på dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nyttjanderättsavtal för häst- och
fårbete, del av Kockbacka 2:2 och del
av Härnevi 9:19
Dnr KS 21/0276

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag åt kontoret att
säkerställa att avtalet är framtaget på affärsmässiga villkor.

Sammanfattning
På delar av fastigheterna Kockbacka 2:2 och Härnevi 9:19 har häst- och fårbete
bedrivits sedan 2016. Nyttjanderättsavtalet som tecknades 2016 bör skrivas om
då avtalsområdet ändrats. Samhällsbyggnadskontoret ser också att avtalet bör
ha en avtalsperiod om tio år med förlängning på tio år istället för dagens fem
år.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 26 april 2021

•

Förslag till nyttjanderättsavtal, den 26 april 2021

Förslag till beslut
Upprättat förslag till nyttjanderättsavtal för häst- och fårbete på delar av
fastigheterna Kockbacka 2:2 och Härnevi 9:19 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar för alliansens räkning på att ärendet ska återremitteras
med uppdrag åt kontoret att säkerställa att avtalet är framtaget på affärsmässiga
villkor.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag
om återremiss. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta
förslag.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Mark- och exploateringsavdelningen
Samhällsbyggnadschef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Inriktningsbeslut för åtgärder som
kompensation för Trädgårdsstadens
kulvertering
Dnr KS 21/0384

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningsåtgärder i enlighet med förslaget
Norra åtgärdsområdet Råby gärde.

Särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. Katarina
Olofsson (SD) tillåts lämna en protokollsanteckning för Sverigedemokraternas
räkning vilken återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
För realisera detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 1 och genomföra de
byggnads- och anläggningsåtgärder som omfattas av detaljplanen
föreslås/kommer cirka 240 meter av Sätrabäcken att kuverteras. För att
kompensera för ianspråktagen öppen vattenyta planeras att vidta naturvårdande
åtgärder uppströms i enlighet med åtgärdsprogram för Broviken.
Samhällsbyggnadskontoret har tittat på två förslag på åtgärdsområden – direkt
norr om järnvägen (södra åtgärdsområdet Sätrabäcken södra) samt söder om
Råbyvägen (norra åtgärdsområdet Råby gärde). Efter avvägning ser kontoret
fler fördelar med att utföra åtgärder i det norra området.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2021

•

Förslag till ersättningsåtgärder, Råby gärde, den 31 mars 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningsåtgärder i enlighet med förslaget
Norra åtgärdsområdet Råby gärde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning

Katarina Olofsson (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Sverigedemokraternas räkning:
”Sverigedemokraterna anser att det är anmärkningsvärt, att detaljplanerna för
Trädgårdsstaden pga undermåliga exploateringsavtal och antagande att det går
att kulvertera en befintlig bäck, genererar miljonkostnader för kommunen och
dess skattebetalare.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Mark- och exploateringsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Svar på remiss - Kollektivtrafikplan
2050
Dnr KS 21/0354

Beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss av
Kollektivtrafikplan 2050 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den
3 september 2021.

Sammanfattning
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Planen ska ge berörda
planeringsaktörer en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga
behov på en övergripande systemnivå. Planen är tänkt att kunna fungera som
underlag till regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess eller den
kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar.
Kollektivtrafikplan 2050 är ett uppdrag inom Trafikförvaltningen i Region
Stockholm och ska beslutas av regionens trafiknämnd. Kommunen har nu fått
Kollektivtrafikplanen på remiss.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den
3 september 2021.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021

•

Region Stockholms (Trafikförvaltningens) remissmissiv till
Kollektivtrafikplan 2050 den 24 maj 2021

•

Kollektivtrafikplan 2050 – remisshandling

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss av
Kollektivtrafikplan 2050 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den
3 september 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Region Stockholm, Trafikförvaltningen: kollektivtrafikplan@sll.se

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Svar på motion om badplats och park i
Vållsvik
Dnr KS 20/0714

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad i och med följande:

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en
översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen.
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i
anslutning till badplatsen.
Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som
beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det
att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka
möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens
strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det
finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning
gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir
en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
maj 2021

•

Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021

•

Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november
2020
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad i och med följande:

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en
översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidskontoret

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om kommunalt
övertagande av väg mellan Låssa kyrka
och Rösaringsåsen Naturreservat
Dnr KS 20/0715

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till
Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att
Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas upp för att
bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har funktionsvariationer som vill besöka området till fots, per cykel eller per bil.
2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och övriga
åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 19 april 2021.

Särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning för Vänsterpartiets
räkning vilken återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet. I
motionen yrkar Vänsterpartiet att:
•

utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll
för sträckan Låssa kyrka – Rösaring.

•

utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp
med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen
införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i
kommunen ligger.

•

Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och
handikappanpassas.

Den 19 april 2021 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att anta
samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet framgår det att i dagsläget så
är inte Upplands-Bro kommun reservatsförvaltare utan det är väghållaren och
Länsstyrelsens ansvar att se till att området är tillgängligt. Det finns planer på
kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta väghållarskapet av
Rösaringvägen från Trafikverket.

I och med att dessa planer finns tog Tekniska nämnden beslutet att ge
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett övertagande av den enskilda
vägen vid ett eventuellt övertagande av Rösaringvägen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadskontoret konstaterar även att enligt Länsstyrelsens
reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad, anlägga
parkeringsplats eller dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av
laddplatser eller utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En
handikappanpassning av processionsvägen kräver markarbeten vilket av
samma anledning som ovan inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen
planer på att rusta upp parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för
att tillgängliggöra Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2021

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 19 april
2021.

•

Tekniska nämndens yttrande - motion om kommunalt övertagande av
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterad den
18 februari 2021

•

Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och
Rösaringsåsen Naturreservat den 18 oktober 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till
Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att
Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas upp för att
bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har funktionsvariationer som vill besöka området till fots, per cykel eller per bil.
2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och övriga
åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 19 april 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Vänsterpartiets räkning:
”Vänsterpartiet noterar att beslutsunderlaget inte tar upp motionens
frågeställning till behandling utan kommer i stället med en förklaring om vad
som borde gälla för skötseln av denna väg.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)

Utdragsbestyrkande
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Ändring av valdistriktsindelning och
valdistriktsnamn inför riksdag, regionoch kommunfullmäktige valet 2022
Dnr KS 21/0481

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag åt kontoret att
1. Se över indelningen ytterligare en gång för att se över möjligheterna till
att dela in nya distrikt genom att ”klyva” några andra - så att det blir
lättare att rent statistiskt jämföra valresultat över åren.
2. Återrapportera med förslag till beslut så att ärendet hinner beslutas och
meddelas länsstyrelsen innan 1/12 21.

Sammanfattning
Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om
valdistrikten ska ändras inför 2022 års val ska Länsstyrelsen fatta beslut om
detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.
Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837).
Den 30 augusti 2021 fattade Valnämnden beslut om att föreslå ändringar av
valdistriktsindelningen och valdistriktsnamnen för att se till att valdistrikten
omfattar mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Förslaget innebär att
valdistriktet Låssa delas in i två nya distrikt: Låssa och Bro södra. På samma
vis delas Kungsängens centrum in i två nya distrikt: Kungsängens centrum och
Korsängen. Förslaget innebär också att gränsdragningen mellan valdistrikten
Finnsta och Kockbacka ändras.
Som underlag till Valnämndens beslut har Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadskontoret sett över antalet röstberättigade i respektive
valdistrikt per den 1 mars 2021 från Valmyndigheten samt den beräknade
inflyttningen under år 2021 och 2022.
En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade får endast delas in i
valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit
och Upplands-Bro utgör därför fortsatt en valkrets.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021

•

Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde den 30 augusti 2021

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens
förslag.
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn
enligt Valnämndens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att
1. Se över indelningen ytterligare en gång för att se över möjligheterna till
att dela in nya distrikt genom att ”klyva” några andra-så att det blir
lättare att rent statistiskt jämföra valresultat över åren.
2. Återrapportera med förslag till beslut så att ärendet hinner beslutas och
meddelas länsstyrelsen innan 1/12 21.
Erik Karlsson (V) stödjer för Vänsterpartiets räkning Socialdemokraternas
återremissyrkande.
Sara Ridderstedt (MP) stödjer för Miljöpartiets räkning Socialdemokraternas
återremissyrkande.
Fredrik Kjos (M) stödjer för alliansens räkning Socialdemokraternas
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Socialdemokraternas
förslag om återremiss. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kanslichef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 113

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Samhällsbyggnadsprocess för
utveckling av småstad inom projektet
Omdaning Bro
Dnr KS 21/0226

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner processen enligt tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna
avsiktsförklaringar med erforderligt antal exploatörer för att möjliggöra
utvecklingen av Centrala Bro.
3. Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera till
Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) och Catharina
Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och lämnar
följande reservationstext:
”Socialdemokraterna har på dagens möte lämnat initiativ gällande inkludering i
arbetet med Utveckling Bro/Omdaning Bro på KS AU. Vi kan tyvärr
konstatera att det inte finns några sådana ambitioner från M L C KD och SD.
Att välja exploatör är en väsentlig del i utvecklingen, detta nekas oppositionens
företrädare.”
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas
förslag till beslut.

Sammanfattning
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet
Omdaning Bro bjuds potentiella exploatörer in för att tillsammans med
kommunen, de kommunala bolagen och större fastighetsägare inom
utvecklingsområdet, konkretisera utvecklingsidéer för centrala Bro som en
attraktiv och trygg småstad.
Arbetet bedrivs inom ramen för Omdaning Bro genom kommunens planenhet
med stöd av externa arkitekter och med tilltänkta exploatörer.
Arbetet ska resultera i erforderliga detaljplaner för utvecklingen av centrala
Bro tillsammans med strategier och intentioner för genomförandet med
erforderliga exploatörer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2021

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner processen enligt tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna
avsiktsförklaringar med erforderligt antal exploatörer för att möjliggöra
utvecklingen av Centrala Bro.
3. Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på kontorets förslag
med tillägget att meningen ”Kommundirektören återkommer till
kommunstyrelsen med förslag på exploatörer.” ska läggas till beslutspunkt 2.
Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas tilläggsyrkande.
Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till
kontorets förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) yrkar för alliansens räkning på att Socialdemokraternas
tilläggsyrkande ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut samt Socialdemokraternas tilläggsyrkande gällande beslutspunkt 2.
Ordföranden börjar med att fråga Styrelsen om de kan bifalla kontorets förslag
till beslut och finner bifall.
Till sist ställer ordföranden frågan om nämnden kan avslå Socialdemokraternas
tilläggsyrkande och finner bifall.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadsutskottet
Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 114

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Svar på remiss - förslag till ny
överenskommelse för Klimat- och
energirådgivningen 2022-2025
Dnr KS 21/0177

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelsen för Energioch klimatrådgivningen för 2022-2025.

Sammanfattning
Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya
överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen
fastställts i styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR). Den
kännetecknas framför allt av tydliggöranden, men även av, att det som idag
regleras i en bilaga, flyttas in i själva överenskommelsen. Beslutet om årlig
verksamhetsplan och budget föreslås också hanteras av styrgruppen.
Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv
kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen
är att skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som
tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag.
Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till
att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna
åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.

Beslutsunderlag
•

KS 21/0177-5, Storsthlm_Rekommendation, Överenskommelse Energioch klimatrådgivning 2022-2025, Dnr S_21_0096

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelsen för Energioch klimatrådgivningen för 2022-2025.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

registrator@storsthlm.se Dnr S/21/0096

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 115

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Svar på medborgarförslag om att
investera i en solcellsanläggning till
kommunhuset
Dnr KS 18/0208

Beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat i och med följande:
En solcellsanläggning om totalt 5,2 kW finns på kommunhuset idag. Dock har
lagringsmöjligheterna av energi via solceller med dagens teknik vissa
begränsningar och att använda solenergi som reservkraft kan därför inte anses
som ett fullgott alternativ. Kommunstyrelsen föreslår dock en fortsatt
samverkan med Storsthlm och andra aktörer såsom elnätsaktörer, för att säkra
tillgång och drift av el till Upplands-Bro kommun för att i största möjliga mån
undgå driftstörningar.

Sammanfattning
Medborgarförslag inkom 2018-05-30 om att kommunen ska investera i en
solcellsanläggning om max 255 kW på taket till kommunhuset, för att vid
strömavbrott, i kombination med befintlig reservkraft via dieselaggregat, kunna
leverera energi till kommuninvånare och till kommunverksamheter under minst
24 timmar.
Kommunstyrelsen förordar en utveckling av och drift av solenergi. Det finns
sedan ett antal år tillbaka idag en solcellsanläggning om totalt 5,2 kW på
kommunhusets tak, dock är utmaningen med dagens teknik att kunna lagra
energi från solceller, och solcellsanläggningen kan därför inte anses som en
tillräckligt tillförlitlig källa till reservkraft vid driftstopp.
Upplands-Bro kommun ser dock samverkan med elnätsaktörer som viktig för
en framtida tillförlitlig, driftsäker och miljövänlig elförsörjning till kommunens
invånare och aktörer.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2021

•

Eleffektiva kommuner, regional samverkan mot kapacitetsbrist.
Storsthlm rapport (2020)

•

Medborgarförslag, Kungsängen 2018-05-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat i och med följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

En solcellsanläggning om totalt 5,2 kW finns på kommunhuset idag. Dock har
lagringsmöjligheterna av energi via solceller med dagens teknik vissa
begränsningar och att använda solenergi som reservkraft kan därför inte anses
som ett fullgott alternativ. Kommunstyrelsen föreslår dock en fortsatt
samverkan med Storsthlm och andra aktörer såsom elnätsaktörer, för att säkra
tillgång och drift av el till Upplands-Bro kommun för att i största möjliga mån
undgå driftstörningar.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 116

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Internt miljöstipendium i Upplands-Bro
kommun för 2020
Dnr KS 21/0323

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Johan Björklind Möllegård tilldelas kommunens
interna miljöstipendium för 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 § 10 att inrätta ett
miljöstipendium för Upplands-Bros interna miljöarbete. Stipendiet är i första
hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö och syftar till att öka
medvetenheten om vikten av att skydda och bevara miljön.
Finansiering av miljöstipendiet sker via den av Kommunstyrelsen beslutade
klimatväxlingen, och förslag på stipendiat lämnas in av kommunens egna
verksamheter. Enligt stadgarna ska miljöstipendiet användas till
vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande åtgärder inom
kommunens verksamheter.
Tre personer har blivit nominerade till miljöstipendiet 2020; Lina Bergkvist,
Afsaneh Kasiri och Johan Björklind Möllegård. Kommunens
miljöombudsgrupp har utvärderat samtliga nomineringar utifrån parametrarna
långsiktighet, spridning av miljömedvetenhet samt hållbarhet.
Miljöombudsgruppens utvärdering visar att samtliga nomineringar får höga
poäng men att en person får högre poäng; Johan Björklind Möllegård.
Miljöombudsgruppen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att Johan
Björklind Möllegård tilldelas miljöstipendiet för 2020.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2021

•

Bilaga – sammanställning miljöstipendiater 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Johan Björklind Möllegård tilldelas kommunens
interna miljöstipendium för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Nominerade miljöstipendiater
Kommunikationsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 117

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

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
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande
personer:
• Kommundirektör Ida Texell
• Ekonomichef Anders Nilfjord
• 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 Anders Nilfjord 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
tidigare tf Samhällsbyggnadschef Linda Edgren har avslutat sin anställning
behöver gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2021

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
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25 (46)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson

två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande
personer:
• Kommundirektör Ida Texell
• Ekonomichef Anders Nilfjord
• 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 Anders Nilfjord eller
• Kommundirektör Ida Texell

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 118

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Hemställan om att ändra § 1
Medlemmar, namn och säte i
Käppalaförbundets förbundsordning
Dnr KS 21/0051

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets
förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan
Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till
hemställan.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande
Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan.

Sammanfattning
Käppalaförbundet har inkommit med en hemställan om att ändra §1
Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning. Bakgrunden
till förändringen är att Knivsta kommun anmält intresse av ett medlemskap i
Käppalaförbundet. Knivsta kommun kommer enligt det föreslagna avtalet stå
för samtliga kostnader förknippade med anslutningen samt även betala en
anslutningsavgift.
Förbundets fullmäktige anser att anslutning kan motiveras av följande faktorer
•

Förbundets medlemmar tar inga ekonomiska risker då inga
investeringar belastar förbundet. Projekt for anslutning sker utanför
förbundets förvaltning.

•

Ett beräknat täckningsbidrag som minskar avgifterna med 6,6 - 7,6 Mkr
per år för de nuvarande kommunerna plus anslutningsavgiften på 40-90
Mkr.

•

Mälaren som dricksvattentäkt avlastas framförallt organiska miljögifter
och läkemedelsrester vilket i förlängningen kan motverka
investeringsbehov i dricksvattenverk i medlemskommunerna.

•

Ingen betydande inverkan på Käppalaförbundets framtida kapacitet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige godkänna
hemställan.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets
förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan
Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till
hemställan.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande
Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Käppalaförbundet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 119

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Tertialrapport 2 2021 Kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen.

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) och Catharina
Andersson (S) deltar inte i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för perioden januariaugusti med prognos för helåret 2021 gällande Kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret redovisar en budget i balans och prognosen för helår
är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 32,6
mnkr. Överskottet beror framförallt på intäkter från exploateringsprojekt.
Prognos på årsbasis är ett överskott om ca 37,5 mnkr. Utfallet är dock beroende
av att kommunen får de intäkter som pågående exploateringsprojekt förväntas
bidra med.
I tertialrapporten presenteras en kort sammanfattning av det arbete som pågår
inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de sex nämndmål som
Kommunstyrelsen fastställt för året.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14

•

Tertialrapport 2 2021 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ansvarig handläggare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum:
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Val av ombud till ägarråd i Inera AB
Dnr KS 21/0483

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till
ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag.
Syftet är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse
ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.
Inera har länge koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för
ägarna, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. Fokus för
verksamheten var då vård och omsorg.
I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare,
och de enskilda kommunerna bjöds in som delägare. Därmed utvidgades Ineras
uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet var att
öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens. Ineras
uppdrag är att ge ägarna förutsättningar att använda digitaliseringen för att
förbättra och effektivisera sina verksamheter. 1
Med anledning av att tidigare utvecklingschef Karl Öhlander har avslutat sin
anställning behöver kommunen utse en ny representant. Kommunstyrelsen
föreslår att Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som
ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till
ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

1

Justerandes sign

https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/
Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Den valde
Inera AB

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Sammanträdesdatum:
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Val av ny ersättare i styrelsen för
Mälarens vattenvårdsförbund efter
Göran Malmestedt (M)
Dnr KS 20/0749

Beslut
Junaid Joosani (M) nomineras till ny ersättare i styrelsen för Mälarens
vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ersättare i styrelsen för Mälarens
vattenvårdsförbund har därmed upphört. Kommunstyrelsen behöver därför utse
en ny ersättare.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 9 april 2021

•

Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund efter
Göran Malmestedt (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ordet ”utses” i beslutsmeningen ändras till
”nomineras”.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) ändringsförslag och
föreslår att Junaid Joosani (M) nomineras till ny ersättare i styrelsen för
Mälardalens vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, att nominera Junai
Joosani (M) till ny ersättare i styrelsen för Mälardalens vattenvårdsförbund,
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Mälarens vattenvårdsförbund
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreteraren
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 122

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Val av nytt ombud i bolagsstämman för
Mälarbanans intressenter AB efter
Göran Malmestedt (M)
Dnr KS 20/0749

Beslut
Kjell Borg (M) utses till nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans
intressenter AB efter Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ombud i bolagsstämman för Mälarbanans
intressenter AB har därmed upphört. Kommunstyrelsen behöver därför utse ett
nytt ombud.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2021.

•

Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020.

Förslag till beslut
XX (M) utses till nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans intressenter
AB efter Göran Malmestedt (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår att Kjell Borg (M) utses till nytt ombud i
bolagsstämman för Mälarbanans intressenter AB efter Göran Malmestedt (M).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Kjell Borg (M) utses
till nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans intressenter AB, och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Mälardalens intressenter AB
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

35 (46)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 123

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson
(S) - Bebyggelse vid och runt om
Ringvägen
Dnr KS 21/0513

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kontoret för beredning.

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

Sammanfattning
Camilla Janson (S) väcker för Socialdemokraternas räkning ett
ledamotsinitiativ under Kommunstyrelsens sammanträde den 29 september
2021. Ledamotsinitiativet beskriver problem i området vid och runt om
Ringvägen som drabbat boende i området. I samtal med boende beskrivs att en
rad frågor och problemområden framkommit. Initiativtagaren föreslår att
kommunen skyndsamt tar ansvar för en dialog mellan byggherrar, UpplandsBrohus AB, de boende och kommunen för att lösa de problem som uppstått.

Beslutsunderlag
•

Socialdemokraternas ledamotsinitiativ den 29 september 2021

Initiativtagarens förslag till beslut
Socialdemokraterna yrkar
Att kommunen skyndsamt tar samordningsansvar för dialog mellan
byggherrar, UpplandsBrohus AB, boende och kommunen med syfte att lösa de
problem som uppstått på kort och för lång sikt.
Våra medborgare har rätt till en bra dialog för att lösa problem i deras områden
och vi måste göra allt vad som går att göra för att undvika att området
utvecklas till ett konfliktområde med VI och DOM mentalitet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ledamotsinitiativet lämnas till kontoret för
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta att överlämna ärendet
till kontoret för beredning och finner bifall.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren
Samhällsbyggnadschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 124

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson
(S) - Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 21/0514

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kontoret för beredning.

Reservationer
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) och Catharina
Andersson (S) reserverar sig till förmån för ledamotsinitiativets förslag till
beslut.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för ledamotsinitiativets förslag
till beslut.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för ledamotsinitiativets förslag till
beslut.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) väcker för Socialdemokraternas räkning ett
ledamotsinitiativ under Kommunstyrelsens sammanträde den 29 september
2021 som rör formerna för Kommunstyrelsens arbetsutskott i arbetet med
Omdaning Bro.

Beslutsunderlag
•

Socialdemokraternas ledamotsinitiativ den 29 september 2021

Initiativtagarens förslag till beslut

1. Komplettera KSAU:s beslutsbefogenhet i delegationsordningen med
möjlighet att: bjuda in experter och genomföra studiebesök inom ramen för sitt
beredande uppdrag kopplat till Utveckling Bro/Omdaning Bro samt besluta om
att ge kommundirektören förutsättningar att tillsätta relevanta utredningar.
2. Om viljan ej finns att KSAU ska vara ett inkluderande, beredande och
arbetande utskott ska uppdraget avslutas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sara Ridderstedt (MP) ställer sig bakom ledamotsinitiativet.
Erik Karlsson (V) ställer sig bakom ledamotsinitiativet.
Fredrik Kjos (M) föreslår att ledamotsinitiativet lämnas till kontoret för
beredning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta att överlämna ärendet
till kontoret för beredning och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren
Kommundirektör
Projektledare omdaning bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 125

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V)
- Begäran, komplettering av
revisionsrapport om covid-19
Dnr KS 21/0516

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kontoret för beredning.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) väcker för Vänsterpartiets räkning ett ledamotsinitiativ under
Kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2021. I ledamotsinitiativet
skriver Erik Karlsson (V) att Vänsterpartiet helst ser ytterligare revision eller
utredning där följande frågor besvaras:
”Hur kunde så många smittas och avlida i våra institutionsboenden?
Följdes de regler som dåvarande SKL och Socialstyrelsen hade tagit fram för
att hindra smittspridning i institutionsboende vid epidemier?
Lades smittade i palliativ vård utan en grundlig läkarundersökning av
närvarande läkare?
Utfärdades läkarutlåtande och dödsattester per telefon utan att någon läkare
som gjorde en undersökning och därmed ej heller var fysiskt närvarande eller
ens ha sett personen i fråga?”

Beslutsunderlag
•

Vänsterpartiets ledamotsinitiativ den 29 september 2021

Initiativrättstagarens förslag till beslut
Vänsterpartiet ser helst att en revision eller utredning genomförs där även dessa
frågor finns besvarade.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ledamotsinitiativet lämnas till kontoret för
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta att överlämna ärendet
till kontoret för beredning och finner bifall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren
Kommundirektör

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 126

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Utveckling av Björknäs camping
Dnr KS 21/0151

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram en vision för hur Björknäs camping ska utvecklas.
2. Beslutet från 26 maj 2021 om att uppdra åt kommundirektören att
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare
kvarstår och ska löpa parallellt med uppdraget om visionen.
3. Inom ramen för uppdraget ska förslag lämnas på hur mark och
fastigheter ska hanteras för att möta visionen.
4. Uppdraget ska återrapporteras vid Kommunstyrelsens första
sammanträde för år 2022.

Sammanfattning
Den 26 maj 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut (KS 21/0151 § 81) om att
Upplands-Bro kommun bedriver Björknäs camping under sommaren 2021.
Vidare fattade kommunstyrelsen beslut om att Kultur- och fritidsnämnden
ansvarade i huvudsak för drift och underhåll, samt att investeringsmedel
tillfördes. Kommunstyrelsen gav även kommundirektören ett uppdrag att
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för campingen
på längre sikt.
Nu när sommaren 2021 är förbi och säsongen vid Björknäs camping summeras
och utvärderas framkommer ett behov av att ytterligare förtydliga och förstärka
uppdraget kring platsutvecklingen för området. Kommunstyrelsen föreslås
därmed besluta om ett förtydligat uppdrag med återrapportering till
Kommunstyrelsen samt tidsättning. Det tidigare beslutet om att uppdra åt
kommundirektören att utreda möjliga verksamhetsinriktningar och
verksamhetsutövare kvarstår parallellt med uppdraget om att ta fram en vision
för Björknäs Camping. Detta görs för att skapa en strategisk helhet kring
Björknäs på både kort och lång sikt.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021

•

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut § 81 den 26 maj 2021

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram en vision för hur Björknäs camping ska utvecklas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

2. Beslutet från 26 maj 2021 om att uppdra åt kommundirektören att
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare
kvarstår och ska löpa parallellt med uppdraget om visionen.
3. Inom ramen för uppdraget ska förslag lämnas på hur mark och
fastigheter ska hanteras för att möta visionen.
4. Uppdraget ska återrapporteras vid Kommunstyrelsens första
sammanträde för år 2022.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadschef
Näringslivschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 127

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Rapporter

Temaärende
Mats Löving, regionpolischef, och Torgny Söderberg, lokalpolischef, berättar
om polisens arbete i länet och i Upplands-Bro kommun
Kommundirektörens rapporter
Covid-19
• Statistik och läget i stort
• Påfyllnadsdos till alla som är 80 år och äldre nu aktuellt
KPMG rapport – Utvärdering av Covid-19 pandemin inom vård och omsorg i
Upplands-Bro kommun
• Inkom den 31 augusti
Näringsliv
•
•
•

Upplands-Bro backar i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking
och hamnar nu på plats 50
Upphandlingsskola – nytt erbjudande till företagen i UpplandsBro kommun
Arbete på området pågår på många håll

Säkerhet och trygghet
• Nationell trygghetsmätning är genomförd, vi har förbättrande
siffror vilket är ett trendbrott men behov finns av förstärkt
kommunikation
• Krisberedskapsveckan pågår just nu och Krisberedskapsdagen
hålls den 9 oktober
• Säkerhet, civilt försvar
Björknäs
•
•
•

Säsongen 2021 - drift i egen regi
Planering inför säsongen 2022 pågår
Björknäs på lång sikt, visioner och destinationsutveckling

Samhällsbyggnadschefens rapporter
Samverkan om ny organisation har skett på samhällsbyggnadskontoret
• Behov av ny ledningsstruktur för att säkra samverkan
• Minska sårbarheten
• Förbättra den interna styrningen
• Skapa utrymme för att kunna arbeta projektstyrt i större
utsträckning
• Ledningsstruktur som är mer lik de andra kontoren
• Syftar till att möta framtida utmaningar på ett bättre sätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 128

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Delegationsbeslut

1.

Delegationsbeslut om att avstå från att yttra oss gällande
avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033
Dnr KS 21/0470

2.

Ordförandebeslut Trädgårdsstaden
Dnr KS 19/0361

3.

Beslut angående betydande miljöpåverkan - ändring av detaljplan för del
av Ådö (Ådö skog) nr 7808Ä
Dnr KS 18/0209

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 129

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Anmälningar

1.

Påpekande om bristande tillgänglighet på upplands-bro.se (ärendenummer
2021-1827)
Dnr KS 21/0472

2.

Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-06-22
Dnr KS 21/0014

3.

Kallelse och handlingar till sammanträde i Norrvattens förbundsstyrelse
den 1 september 2021
Dnr KS 21/0052

4.

Inbjudan från SKR- Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda den
10 november 2021
Dnr KS 20/0041

5.

Inbjudan från SKR - Digital konferens - EU:s fonder och program den 29
september 2021
Dnr KS 21/0018

6.

Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-08-16
Dnr SN 21/0009

7.

Protokoll samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-08-18
Dnr KS 21/0014

8.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner
2021-08-24
Dnr KS 21/0048

9.

Protokoll Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 8 juni 2021
Dnr KS 21/0054

10.

Inbjudan till digitalt seminarium om rehabilitering och återhämtning 27
oktober
Dnr SN 21/0104

11.

Revisionsrapport - Granskning av styrning och kontroll av VA-underhåll
Dnr KR 21/0008

Utdragsbestyrkande

46 (46)

