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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 26 maj 2021, kl. 14:00 

Plats: Teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Sara Wiesner 
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 1 juni 2021, kl. 09:00, digitalt 

Temaärende – Skolpengsmodellen 

Beslutsärenden 

1. Bygglovstaxa från 2022
KS 21/0308

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område
antas, i enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-
22 med justering enligt följande:
A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr
A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr
A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr

2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare.

3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp
och enligt PKV-index.
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2. Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro
KS 18/0015

Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro

kommun, med tillhörande underlag, skickas ut för granskning
i enlighet med PBL SFS 2010:900.

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar
och bearbetningar innan förslaget skickas ut för granskning.

3. Omreglering av tomträttsavgäld, Tång 2:2
KS 21/0282

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta

1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till
tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig
avgäld om 5 100 000 kr.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

4. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-
trafiken 2021/2022 (T22)
KS 21/0204
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Trafikförvaltningens
remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 26 april 2021.
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5. Avgifter och ersättning Kulturcheckar
KS 21/0225

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga
elever per elev och kurs med nuvarande längd på lektion,
kvarstår enligt tidigare beslut med 900 kr, oavsett vem som är
anordnare av kursen.

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för
år 2021 till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev
och termin.

6. Svar på motion om skidspår med konstsnö
KS 20/0739

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- 
och fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget
inte är aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi.
Kommunen ser dock med fördel att föreningar och externa aktörer
engagerar sig i frågan om ett framtida konstsnöspår för skidåkning i
Upplands-Bro kommun.

7. Överenskommelse om samverkan vid uppsökande
verksamhet - munhälsa
KS 21/0060

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om

samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning
och munvårdutbildning) och nödvändig tandvård.

2. Kommunstyrelsen meddelar Storsthlm sitt ställningstagande
senast 30 juni år 2021.
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8. Namnbyte – Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
KS 21/0297
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden.

2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet 
innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för 
handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med 
mera.

9. Tillfällig ändring av taxa för markupplåtelse av 
uteserveringar i Upplands-Bro kommun
KS 21/0329
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, 
foodtrucks och torghandel på kommunal allmän plats under 2021.

10. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) –
Komplettering av KS 21/0329 att även gälla 
torghandel
KS 21/0341
Initiativrättstagarens förslag till beslut
Den hyra för torgplats som tas ut mellan den 1 juni och den 31 
december 2021 sätts till 0 kronor.
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11.  Svar på medborgarförslag om att minska de sociala 
problemen i Bro och samtidigt skapa bättre 
förutsättningar för framtida investeringar 
KS 19/0035 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser positivt på 
åtgärder som syftar till att öka tryggheten i kommunen.  

Medborgarförslaget anses besvarat då Upplands-Brohus har ett 
pågående arbete som bedöms ge en del av de önskade positiva 
effekter som förslagsställaren eftersträvar. 

12.  Ledamotsinitiativ från S, MP och V - Våld i nära 
relationer 
KS 21/0284 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 
bjuda in till och genomföra digitala samtal kring våld i nära 
relationer. 

13.  Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna, gällande 
bollspel. 
KS 21/0213 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot 
bollspel i Bro centrum”. 

2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, 
och äger giltighet ett år från startdatum. 
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14.  Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun 
KS 20/0764 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym 
inrapportering av oegentligheter och missförhållanden. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, 
visselblåsarfunktionen, så som den är operativ idag och ges 
mandatet att fatta erforderliga beslut för att funktionen 
ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas. 

Kommunstyrelsen beslutar 
3. Kommunstyrelsen tackar för inkommet medborgarförslag om 

att inrätta en visselblåsarfunktion och anser förslaget besvarat 
med hänsyn till att en sådan funktion finns inrättad i 
Upplands-Bro kommun. 

15.  Svar på revisionsrapport - Granskning av 
kommunens hantering av covid-19 
KS 21/0230 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande 
som svar på revisionsrapporten om granskning av kommunens 
hantering av covid-19. Yttrandet innehåller beskrivningar av 
pågående och planerade åtgärder utifrån revisorernas 
rekommendationer.  
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16.  Björknäs camping 
KS 21/0151 

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

bedriver Björknäs camping sommaren 2021.  

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

3. Investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor för utveckling av 
Björknäs camping överförs från kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda utgifter till kommunstyrelsen. 

4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och 
verksamhetsutövare för Björknäs campingplats på lång sikt, 
efter sommarsäsongen 2021.  

17.  Sammanträdestider för Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 
KS 21/0283 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal 
sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 
fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 
Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  
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18. Hemställan om utökad låneram för 
Kommunalförbundet Norrvatten
KS 21/0238
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet 
Norrvatten utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner 
kronor.

19. Övergripande mål och budget 2022 med planering för 
2023 – 2024
KS 21/0008
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.
2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 

2023-2024 inklusive driftbudget, investeringsbudget och 
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021.

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och 
Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med 
dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 
26 maj 2021.

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden 
och ny ram för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i 
enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd 
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram detaljanvisningar till nämnderna.

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022.

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta 
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 
75 mnkr.
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9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter 
eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total 
kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela 
kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om 
finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i 
enlighet med bilaga 2 

20.  Förvaltade stiftelsers bokslut 2020 
KS 21/0304 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av 
stiftelsernas verksamhet 2020. 

21.  Riktlinjer för social investeringsfond 
KS 21/0305 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social 
investeringsfond. 

22.  Tertialrapport 1 2021 - Kommunstyrelsen 
KS 21/0005 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen. 

  



 
 

 

KALLELSE 10 (
14)  

 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2021-05-24     

 

23.  Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut 
KS 21/0009 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut 
januari till april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samband med 
tertialrapport 2 återkomma med en åtgärdsplan med 
anledning av det prognostiserade underskottet. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 
2 återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det 
prognostiserade underskottet. 

24.  Företagskonsekvensanalys fysisk planering 
KS 21/0211 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att ta 

fram och implementera en arbetsmodell som säkerställer 
genomförande av företagskonsekvensanalyser i utredningar 
gällande fysisk planering. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att 
informera Kommunstyrelsen om arbetsmodellen när den är 
framtagen och implementerad.  

25.  Entledigande av Johan Tholander (SD) som ersättare 
i Trygghetsutskottet 
KS 18/0424 

Förslag till beslut 
Johan Tholander (SD) entledigas som ersättare i Trygghetsutskottet. 
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26. Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Johan
Tholander (SD)
KS 18/0424

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Johan
Tholander (SD).

27. Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Göran
Malmestedt (M)
KS 18/0424

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Göran
Malmestedt (M).

28. Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter
Claus Engström (SD)
KS 18/0424

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus
Engström (SD).

Kommundirektörens rapporter 
- Covid-19

- Trygghet och säkerhet

- Rapport från bolagen

- HME-enkät 

Samhällsbyggnadschefens rapporter  
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Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut om uppdrag till kommundirektören om att granska 

legaliteten i delegationsbeslut i bygg- och miljönämnden 
2. Förordnande av ersättare - tf samhällsbyggnadschef för verksamhet 

inom bygg- och miljönämnden 
3. Delegationsbeslut att avstå yttrande över vatten påverkade av 

vattenkraft, dnr 537-6213-2020 
4. Svar på Tjänstemannaremiss - förslag till ny överenskommelse för 

Klimat- och energirådgivningen 2022-2025 
5. Tf socialchef 12-16 maj enligt delegation E 2.2. 
6. Beslut angående betydande miljöpåverkan - Ådö Stora Lugnet m.fl 
7. Ordförandebeslut Björknäs Camping 

Anmälningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11 Utredning – Solceller 

Kungsängens IP 
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 10 Utredning fritidsbank i 

Upplands-Bro 
3. Brf Vinbäret Årsredovisning 2020 
4. Upplands-Bro kommunföretags beslut § 7 - Årsredovisning 2020 för 

Upplands-Bro kommunföretag AB 
5. Granskningsrapporter från AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB och Upplands-Bro kommunföretag AB 
6. Protokoll från slut- och årsstämma i Aktiebolaget Vårljus den 1 april 

2021 
7. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
8. Socialnämndens beslut § 19 Rapportering av ej verkställda och 

verkställda beslut per den 31 januari 2021 
9. Informationsmaterial statlig medfinansiering 2022 
10. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 17 Rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 2021 
11. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM), 2021-03-05 
12. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM), 2021-04-16 
13. Beslut om fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen - 

Folkhälsomyndigheten 
14. Inbjudan från Länsstyrelsen - Säkerhetsskyddsutbildning, signalskydd 
15. Inbjudan - Modellkommuner 
16. Viktig information från SKR och Sobona, Cirkulär 21:18 ändrade regler 

vid dag 180 i rehabkedjan 
17. Inbjudan från SKR - Modell som identifierar ärenden för att förebygga 

hot och hat mot förtroendevalda 
18. Inbjudan från SKR - Mötesplats Digital omställning inom 

samhällsbyggnadssektorn 
19. Cirkulär 21:16 från SKR och Sobona - Huvudöverenskommelse HÖK 

21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
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20. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 
kommuners sammanträde den 25 mars 2021 

21. Käppalaförbundets styrelseprotokoll den 25 mars 2021 
22. Protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 10 

mars 2021 
23. Kallelse och handlingar till sammanträde i Kommunalförbundet 

Norrvattens styrelse den 14 april 2021 
24. Protokoll AB Upplands-Brohus 21-03-02 
25. Protokoll Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 2021-03-02 
26. Styrelseprotokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 2021-01-

19 
27. Kommunfullmäktiges beslut § 33 – Omfördelning av ärende - 

Medborgarförslag om mer fokus på friluftsliv och friskvård 
28. Synpunkter och klagomål gällande parkeringsplatser ut med 

Kokillbacken 
29. Utbildningsnämndens beslut § 15 - Granskningsrapport - Systematiskt 

kvalitetsarbete i grundskolan 
30. Kommunfullmäktiges beslut § 34 – Omfördelning av medborgarförslag 

om att anordna pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i 
Bro 

31. Protokoll Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2021-03-05 
32. Protokoll Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2021-04-15 
33. Inbjudan från SKR - Utbildningen "Medborgardialog som ett 

systematiskt arbetssätt" den 27 maj 2021 
34. Inbjudan från SKR - Nationell digital valkonferens den 21 september 
35. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuners sammanträde 20 april 2021 
36. Kungörelse extra sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 

18 maj 2021 
37. Revisionsrapport - Granskning av Upplands-Bro Kommunföretag AB 

för år 2020 
38. Revisionsrapport - Granskning av Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB för år 2020 
39. Revisionsrapport - Granskning av AB Upplands-Brohus för år 2020 
40. Inbjudan till regional nätverksträff för klimatanpassning den 4 juni 

2021 
41. Kommunfullmäktiges beslut § 76 - Val av ny ersättare i 

Kommunstyrelsen efter Göran Malmestedt (M) 
42. Kommunfullmäktiges beslut § 79 - Entledigande av Johan Tholander 

(SD) som ersättare i Kommunstyrelsen 
43. Kommunfullmäktiges beslut § 82 - Val av ny ersättare i 

Kommunstyrelsen efter Johan Tholander (SD) 
44. Kungörelse av Käppalaförbundets fullmäktigesammanträde 2021-05-18 
45. Inbjudan till möte med regionalt politikernätverk för finska 

förvaltningsområden 3/6 
46. Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag vår 2021 
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47. Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade 
motioner vår 2021 

48. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-
Bro kommun 

49. Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020 
50. Tekniska nämndens beslut § 39 - Cykelbokslut 2020 
51. Remiss - Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, RS 2020-0779 
52. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-03-26 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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