
KALLELSE 1 (8) 

Kommunstyrelsen 
Datum 

2021-10-12 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 27 oktober 2021, kl. 14:00 

Plats: Digitalt via teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

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

Beredningen sammanträder den 20 oktober 2021 kl. 08:30 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 2 november 2021, kl. 08:30, digitalt 

Temaärende- Dagvattenplan

Beslutsärenden 

1. Upphandling av groventreprenad för infrastruktur,
Trädgårdsstaden
KS 19/0361

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättade

upphandlingsdokument för upphandling av groventreprenad
för utbyggnad av infrastruktur i Trädgårdsstaden, etapp 1.

2. Beslutet justeras omedelbart.



KALLELSE 2 (8) 

Kommunstyrelsen 
Datum 

2021-10-12 

2. Utformning av en gång- och cykelramp som leder till
viadukten vid Granhammarsvägen
KS 21/0437

Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att

utforma samt bygga en gång- och cykelramp som leder till 
viadukten vid Granhammarsvägen, i anslutning till Mätarvägen. 

2 Investeringsmedel om 750 tkr för byggnationen av gång- och 
cykelramp som leder till viadukten vid Granhammarsvägen, i 
anslutning till Mätarvägen överförs från kommunstyrelsens medel 
för oförutsedda utgifter till Tekniska nämnden. 

3. Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn 
inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 
2022
KS 21/0481
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.

3. Paragrafen justeras omedelbart.
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2021-10-12     

 

4.  Revidering av sammanträdestider 2022 för 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
KS 21/0283 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Stycke 2 och 3 i § 6 Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
ändras till att ha följande lydelse:  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, 
sammanträder nyvalda fullmäktige för första gången i 
oktober. 
 
Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan 
ändra dag och tid för det första sammanträdet efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

5.  Yttrande - Rekommendation om överenskommelse 
om samverkan inom patientnämndsverksamhet 
KS 21/0205 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om samverkan 

inom patientnämndsverksamhet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2021-10-12     

 

6.  Fastställande av ersättarkvot i Kommunfullmäktige 
KS 21/0502 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för 
Kommunfullmäktige fastställs till ½. 

2. I och med beslutspunkt 1, revideras andra meningen i §1 
Kommunfullmäktiges arbetsordning till följande lydelse: 

” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur 
antalet ersättare utses”. 

7.  Förtydligande av process för visselblåsartjänst 
KS 20/0764 

Förslag till beslut 
1. Mot bakgrund av att kommunen har en visselblåsarfunktion (KF § 
100 den 9 juni 2021) förtydligar kommunstyrelsen att granskningar 
som sker inom ramen för funktionen kan omfatta såväl 
tjänstepersoner som förtroendevalda. 

2. Den genom delegationsbeslut (KS 21/0231) antagna 
dokumenthanterings-plan för processen för hantering av inkomna 
ärenden i visselblåsarfunktionen, i vilken det framkommer var 
ärenden handläggs, ska fortsätta gälla utan förändring. 

8.  Svar på motion om fyrverkerier och den lokala 
ordningsstadgan 
KS 21/0143 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se 

över kommunens lokala föreskrifter i sin helhet. 

2. Uppdraget ska redovisas genom att ett förslag till nya 
ordningsföreskrifter presenteras, med förslaget från Sveriges 
kommuner och regioner som utgångspunkt. 

3. Motionen anses i och med beslutspunkterna 1 och 2 
besvarad.  
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2021-10-12     

 

9.  Genomförande Omdaning Bro 2021-2022 
KS 21/0226 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Godkänna Genomförande Omdaning Bro 2021 – 2022 enligt 
tjänsteskrivelse KS 21/0226 och dess bilagor. 
 

2. Godkänna Planprogram enligt bilaga 1 och därmed ge 
Kommundirektör i uppdrag att genomföra samråd för 
Planprogram. 
 

3. Godkänna Utvecklingsprogram Stationsområde enligt bilaga 
2 och därmed ge Kommundirektör i uppdrag att initiera och 
genomföra erforderliga utredningar för att möjliggöra 
utvecklingen i området. 
 

4. Godkänna Markstrategi enligt bilaga 3. 
 

5. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag 
på revidering av delegationsordningen gällande köp, 
försäljning eller byte av fastighet inklusive 
omvärldsbevakning och konsekvensanalys. 
 

6. Omfördela 6,3 mnkr ur Kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda investeringsutgifter 2022 till Kommunstyrelsen. 
 

7. Ge Kommundirektör i uppdrag att starta planarbete för 
centrala Bro enligt samhällsbyggnadsprocess beskriven i 
tjänsteskrivelse KS 21/0226. 

 

10.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag höst 
2021 
KS 20/0760 

Förslag till beslut 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 
2021 godkänns. 
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Kommunstyrelsen 
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2021-10-12 

11. Redovisning av obesvarade motioner höst 2021
KS 20/0761
Förslag till beslut
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2021 
godkänns.

12. Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut
KS 21/0010
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut 
januari till augusti 2021.

13. Verksamhetsplan 2022 - Kommunstyrelsen
KS 21/0004

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
Verksamhetsplan 2022 – Kommunstyrelsen godkänns.

14. SKR nätverk - Medborgardialog som systematiskt 
arbetssätt
KS 21/0471
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun deltar i SKR 
nätverket – Medborgardialog som systematiskt arbetssätt som pågår 
till januari 2023.

15. Val till styrgrupp SKR nätverk medborgardialog som 
systematiskt arbetssätt
KS 21/0542
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Fredrik 
Kjos (M) som deltagare i styrgruppen i SKR nätverk gällande 
medborgardialog. Camilla Janson (S) utses till ersättare.
2. De invalda får i uppdrag att återrapportera till Kommunstyrelsen.
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
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16.  Fyllnadsval av ersättare i Trygghetsutskottet 
KS 18/0424 

Förslag till beslut 
XX utses till ersättare i Trygghetsutskottet. 

Kommundirektörens rapporter 
• Covid-19 

• Trygghet och säkerhet 

• Information från bolagen 

• Övrigt 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Tillförordnad socialchef den 1- 4 november 2021 
2. Tillförordnad kommundirektör den 29 oktober till den 5 november 

2021 

Anmälningar 
1. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM) 2021-09-17 
2. Protokoll samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-09-28 
3. Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-09-15 
4. Inbjudan till Nationell samling på internationella funktionshinderdagen 

1 och 2 december 2021 (inköp och upphandling) 
5. Protokoll samt handlingar från Gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor 2021-09-22 
6. Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2021-08-26 
7. Välkommen till SKR:s konferens - Demokratin i vår tid främja, 

förankra och försvara! 
8. Bygg- och miljönämndens beslut § 103 ALL.2021.463 
9. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-09-13 
10. Kritik på teknik – låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken! 
11. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 40 - Revidering av Kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning 
12. Kultur- och fritidsnämnden§ 42 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 

19:3) Nr 2001 
13. Tekniska nämnden beslut § 75 Yttrande avseende förslag till detaljplan 
14. Inbjudan till Länsstyrelsen Stockholms utbildningar i totalförsvar 
15. Storsthlm: Rekommendation, Överenskommelse Energi- och 

klimatrådgivning 2022-2025, Dnr S/21/0096 
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16. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 40 - Sammanträdestider för 
Äldre- och omsorgsnämnden 2022 

17. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde 2021-09-
01 

18. Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021 
19. Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 

2021 
20. Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 

2021 
21. Socialnämndens beslut § 53 - Rapportering av ej verkställda och 

verkställda beslut per den 30 april 2021 
22. Lokal utvecklingsstrategi Leader Mälardalen 23-27 slutversion 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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