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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 

Tid: onsdagen den 7 september 2022, kl. 14:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Anna Gabrielsson 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 31 augusti kl. 10:30 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 13 september 2022, kl. 09:00 

Temaärende – Utgår 

Beslutsärenden 

1.  Yttrande i samråd avseende ledningsflytt vid 
Ryssviken 

KS 22/0357 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande den 28 juli 2022 som sitt eget och överlämna till Vattenfall 

Eldistribution.    
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2.  Yttrande över förslag till detaljplan för Görvälns 
kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1 i 
Järfälla kommun. 

KS 22/0415 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande den 27 juni 2022 som sitt eget och överlämna det till 

Järfälla kommun. 

3.  Svar på medborgarförslag om utökad kollektivtrafik i 
Upplands-Bro kommun 

KS 21/0477 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och håller med om 

att det behövs utökad kollektivtrafik och kvartstrafik i Bro. 

Kommunen kommer fortsätta att driva frågorna om kvartstrafik på 

pendeln till Bro och utveckling av busstrafiken i dialog med Region 

Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken och Trafikverket som 

ansvarar för järnvägsspåren. Medborgarförslaget anses därmed 

besvarat. 

4.  Svar på medborgarförslag om en nattöppen mack i 
Bro 

KS 21/0594 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det vara 

besvarat i och med pågående detaljplanering på föreslagen plats. 
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5.  Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

KS 19/0551 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken 

(1998:808) fastställs. 

2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller 

om nedsättning eller eftersänkande av avgift.  

3. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för 

Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 

hemsida.  

4. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område ska gälla från och med 1 november 

2022.  

6.  Handlingsplan för de nationella minoriteterna 

KS 22/0446 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

Upplands-Bro kommuns handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 2022–2024 antas. 

7.  Ny modell för nyföretagande och entreprenörskap 

KS 22/0456 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att undersöka 

förutsättningar, både ekonomiska och organisatoriska, samt villkor 

för en ny modell för nyföretagande samt att återrapportera till 

Kommunstyrelsen inför beslut. 
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Kommundirektörens rapporter 

• Trygghet och säkerhet

• Covid-19

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

Delegationsbeslut 

1. Granskning 2 av förslag till ändring av byggnadsplan för del av 
fritidsområdet Björknäs (Sågbacken), nr 5601-F inklusive dess ändring 
Ä8104, nr Ä5601

2. Delegationsbeslut granskning 2 förslag till ändring av byggnadsplan för 
del av fritidsområdet Björknäs (Verkaviken), nr 6302-F inklusive dess 
ändring Ä8105, Ä6302

3. Tillförordnad kommundirektör 17 - 26 juni 2022

4. Beslut om reglering av tomträttsavgäld, Bro Prästgård 6:39

5. Beslut gällande begäran om allmän handling

6. Yttrande - Svar på tillsyn Länsstyrelsen

7. Svar på remiss av promemorian Förslag till undantag från 
uthyrningsreglerna i förordningarna om stöd för hyresbostäder och 
bostäder för studerande

8. Beslut gällande begäran om allmän handling

9. Brådskande ordförandebeslut - Trygghetssatsning platssamverkan

10. Beslut om reglering av tomträttsavgäld, Brunna 4:123

11. Tillförordnad kommundirektör den 11 - 15 augusti 2022

12. Tillförordnad socialchef 20 - 26 juni samt 25 juli - 12 augusti 2022

13. Tillförordnad samhällsbyggnadschef sommaren 2022

Anmälningar 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 13 - Revidering av

delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2. Bygg- och miljönämndens beslut § 66 - Föreskrifter om avgifter för

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, ALL.2022.229

3. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 19 Omfördelning av medel för

solceller till investeringar i simhallen

4. Länsstyrelsens inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till

publik laddinfrastruktur, skriftligt samråd 11-28 april 2022

5. Välkommen till Bostadsforum: Den perfekta stormen!? Hur påverkas

byggandet av klimatkrav, materialbrist och räntehöjningar?

6. Meddelande 8/2022 – Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och

Regioner 2023

7. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 8

juni 2022
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8. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens 

fullmäktigesammanträde den 17 maj 2022 

9. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner 2022-05-24 

10. Skrivelse till kommunstyrelsen och kommundirektören från Famna och 

Fremia - IOP - en god modell för samverkan med civilsamhället och 

idéburen sektor i mottagandet av flyktingar från Ukraina 

11. Protokoll från Brandkåren Attundas Förbundsdirektionsmöte 2022-04-

22 

12. Storsthlm: Rekommendation - Prislista för gymnasieskolan i 

Stockholmsregionen 2023, S/22/0079 

13. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-05-16 

14. Utbildningskontorets samverkansprotokoll (USAM) 2022-05-06 

15. Utbildningskontorets samverkansprotokoll (USAM) 2022-05-06 del 2 

16. Utbildningskontorets samverkansprotokoll (USAM) 2022-05-16 

17. Revisionsrapport - Granskning av ombildningsprocessen i Upplands-

Brohus 

18. Granskning av långsiktig ekonomisk prognos 

19. Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

20. Protokoll från Brandkåren Attundas förbundsdirektionsmöte den 10 

juni 2022 

21. Intresseanmälan om att ansluta till nationellt ramverk för digital 

mognad 

22. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-05-06 

23. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-04-01 

24. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-05-16 

25. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-06-10 

 

Fredrik Kjos (M) 

Ordförande 

 


