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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 15 mars 2023, kl. 14:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Hillevi Montor 

Beredningen sammanträder onsdagen den 8 mars 2023, kl. 10:30 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 21 mars 2023, kl. 9:00 

Temaärende – Försäkringsbolag Anders Berlin 1400 

Beslutsärenden 

1.  Fastställande av dagordning 
KS 22/0527 

Förslag till beslut 
Dagordningen fastställs 

2.  Björknäs camping sommaren 2023 
KS 21/0151 

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

bedriver Björknäs camping sommaren 2023.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar tillsammans med tekniska nämnden, i enlighet med 
reglemente, i huvudsak för drift och underhåll av Björknäs 
Camping. 



 
 

 

KALLELSE 2 (9)  

 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2023-03-07     

 

3.  Svar på ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet - Strömhopp och 
tystnadskultur 
KS 22/0281 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande strömhopp och 
tystnadskultur vara besvarat.  

4.  Implementering av systematiserat arbetssätt för 
delaktighet och medborgardialog 
KS 23/0125 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 

implementera SKRs modell för ett systematiserat arbetssätt 
för delaktighet och medborgardialog. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderad policy för medborgardialog. 

5.  Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med helägda 
bolag 
KS 22/0643 

Förslag till beslut 
1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro 
kommunföretag AB och AB Upplands-Brohus antagen den 
30 november 2016 upphävs. 

6.  Uppdrag för att förhindra välfärdsbrott 
KS 23/0138 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdrag att: 

1. Genomföra en genomlysning av den samlade verksamheten i 
Upplands-Bro kommun och i de kommunalägda bolagen för 
att identifiera risker för välfärdsbrottslighet och 
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återrapportera till 
kommunstyrelsen den 6 september 2023. 

2. Identifiera möjligheter till utveckling av den kommunala 
verksamheten och föreslå en åtgärdsplan för att motverka 
framtida välfärdsbrottslighet och återrapportera detta genom 
mål och budget för perioden 2024–2026. 

3. Skapa en större förståelse för välfärdsbrottslighet och ta fram 
ett förslag för kompetensutveckling för både politiker och 
tjänstemän inom kommunkoncernen och återrapportera detta 
till kommunstyrelsen den 6 september 2023. 

7.  Instruktion för kommundirektören 
KS 23/0152 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för 

kommundirektören. 

2. Tidigare instruktion för kommundirektören antagen den 6 
december 2017 upphör därmed att gälla. 

8.  Revidering av reglemente för det kommunala 
anhörigrådet 
KS 22/0715 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för kommunala anhörigrådet antas. 

9.  Revidering av reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 
KS 22/0716 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för det kommunala pensionärsrådet antas. 

10.  Revidering av reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet 
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KS 22/0717 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet antas. 

11.  Reglemente för det kommunala näringslivsrådet 
KS 22/0714 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas. 

2. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla. 

12.  Inrättande av ett kommunalt ungdomsråd och 
antagande av reglemente 
KS 22/0718 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 
ungdomsrådet. 

13.  Revidering av reglemente för revisionen 
KS 22/0540 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente 

för revisionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att rekommenderat årsarvode 
för lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer 
i kommunens stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för 
kommunstyrelsens ordförande. Nödvändiga ändringar i 
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda ska göras, i enlighet med detta beslut.  
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14.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
KS 23/0124 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade 
delegationsordningen. 

15.  Revidering av modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 
KS 22/0567 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala 
bolag i uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att 
styrelsens sammansättning endast består av ledamöter, vilket innebär 
att suppleantposterna utgår. 

16.  Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och 
borgensförbindelser mm – firmatecknare 
KS 20/0674 

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 (M) 
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg 

(L) 
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla 

Janson (S) 
 
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av 
följande personer:  

• Kommundirektör Ida Texell 
• Ekonomichef Ola Fagerstedt  
• Personalchef AnnCatrin Brattström 
• Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind 
• Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 
• Administrativ chef Sara Lauri 
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2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex 

månader) undertecknas av:  
• Ekonomichef Ola Fagerstedt eller 
• Kommundirektör Ida Texell 

17.  Underlag till budget 2024 med planering för 2025-
2026 - Kommunstyrelsen 
KS 23/0003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2024 med planering 
2025–2026 för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning. 

18.  Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen 
KS 23/0007 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för år 

2022.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående 

budgetmedel för investeringsprojekt till år 2023.  

19.  Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 
KS 22/0004 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 

20.  Val av representanter från näringslivet till 
näringslivsrådet 
KS 22/0606 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser följande företagarföreningar och företag för 
representation i näringslivsrådet under två år. 

• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Upplands-Bro 

• Företagarna i Upplands-Bro 

• Damernas Affärsnätverk 

• Svenskt Näringsliv 
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• Ica Sverige (verksamhet Brunna) 

• Ragn-Sells 

• Nordisk Portservice 

• Villa Aske 

• Sparbanken i Enköping 

• Handelsbanken Kungsängen 

Kommundirektörensrapporter 
• Omvärldsläget 

• KS utskott 

• Bolagen 

• Arbetsmiljö 

• Övrigt 

Samhällsbyggnadschefensrapporter 

Delegationsbeslut 
1. Beslut att utfärda fullmakt avseende ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet, Trädgårdsstaden 
2. Ordförandebeslut om deltagande i SKRs presidiedagar inom plan-, 

bygg- och miljöområdet 
3. Beslut om antagande av uppdaterad informationshanteringsplan för att 

hantera anmälan om missförhållande och oegentligheter 
4. Ordförandebeslut - yttrande i kompletterande samråd avseende 

delsträckan Tjustavägen till Brunna, del av ny 400 kV-ledning mellan 
Hamra och Överby 

5. Tillförordnad teknisk chef 8-24 mars 2023 
6. Tillförordnad kommundirektör 26 februari till den 5 mars 2023 
7. Tillförordnad ekonomichef 230225-230305 

Anmälningar 
1. Inbjudan att ansöka om att delta i Earth Hour 2023 
2. Inbjudan till seminarium - Internationella Brottsofferdagen 22 februari 

2023 
3. Inbjudan från SKR - Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 

våren 2023 
4. Inbjudan från SKR - Demokratidagen den 19 april 2023 
5. Information om nämndemannaval 2023 
6. Protokoll från förbundsdirektionens möte Brandkåren Attunda 2022-11-

25 



 
 

 

KALLELSE 8 (9)  

 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2023-03-07     

 

7. Information om kommande årsmöte för Östra Sveriges 
luftvårdsförbund den 21 april 2023 

8. SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om stöd till grannsamverkan 
2023-2024 

9. Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte den 5 maj 2023 
10. Brev från Konkurrensverket om att kommunerna är skyldiga att inte 

begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur 
11. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner 2023-01-19 
12. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM) 2023-01-13 
13. Webbinarium den 28 mars 2023 om ny standard för kommunal 

räkenskapsrevision 
14. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (CESAM) 2022-12-09 
15. Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2023-02-01 
16. Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 1 - BID Bro utveckling 

platssamverkan 
17. Remissynpunkter på trafikförändringsremiss T23 
18. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (CESAM), 2023-02-10 
19. Information från Boverket om kommunala hyresgarantier och det 

statliga bidraget för kommunala hyresgarantier, dnr 827/2023 
20. Inbjudan från Länsstyrelsen - Seminarium om dricksvattenförsörjning 

under höjd beredskap, den 29 mars 2023 
21. Inbjudan från Länsstyrelsen - Samverkansträff om 

vattenskyddsområden 
22. SKR:s webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda våren 2023 
23. Informationskampanj till verksamhetsutövare i länet, 535-6620-2023 
24. Dom i mål 14202-22 gällande bistånd enligt socialtjänsten, 

överklagandet avslås 
25. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 1 - 

Arbetsordning för styrelsen Upplands Bro Kommunföretag AB för år 
2023 

26. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 2 - 
Instruktion för VD i styrelsen Upplands Bro Kommunföretag AB för år 
2023 

27. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 4 - 
Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB och AB Upplands-Brohus 

28. SKR:s Inbjudan till Idékonferens den 25 april 2023 – Kommuners 
samverkan med sociala företag 

29. Protokoll från extra bolagsstämma i AB Upplands-Brohus, 2023-02-08 
30. Protokoll från extra bolagsstämma i Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB, 2023-02-08 
31. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-09-27 
32. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-10-14 
33. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-11-11 
34. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 22-12-09 
35. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 23-01-13 
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36. Antagen miljöplan för Järfälla kommun 
37. Seminarium "Att arbeta med EU-frågor i Stockholmsregionen" 
38. Inbjudan från SKR - Digital introduktion om hot och hat som riktas mot 

förtroendevalda 
39. Inbjudan från SKR - Webbinarium med tema brott som hotar 

demokratin 
40. Inbjudan från SKR - Medborgardialog: Grundutbildning i 

samtalsledning vid komplexa frågor den 26 april 2023 
41. Inbjudan från SKR -Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor den 

10 maj 2023 
42. Storsthlms förbundsmöte och Mötesplats Storsthlm den 23 mars 2023 
43. Mälardalsrådets rapport - Lärarbristens förklaringsfaktorer 
44. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens styrelsemöte 2023-02-

15 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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