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§ 103 Förvärv av Ekhammar 7:12 och 7:28 
 Dnr KS 22/0273 

Beslut 

1. Att godkänna förvärv av Ekhammar 7:12 till en köpeskilling om 3 

miljoner kronor, samt Ekhammar 7:28 till en köpeskilling om 2 

miljoner kronor. 

2. Att paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår förvärv av fastigheterna Ekhammar 7:12 

samt Ekhammar 7:28. Till grund för köpeskillingens storlek har lagts två 

oberoende marknadsvärdesbedömningar som redovisar ett genomsnittligt värde 

för bägge fastigheter gemensamt om ca 5 miljoner kronor. Syftet med förvärvet 

är att säkerställa genomförbarheten av pågående detaljplan för Rankhus och 

görs i linje med Kommunstyrelsens beslut, § 127 den 6 april 1989. 

Förvärvet finansieras av det utrymme som givits av Kommunfullmäktiges 

beslut § 92, punkt 9, den 9 juni 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

• Köpekontrakt Ekhammar 7:12 

• Köpekontrakt Ekhammar 7:28 

• Marknadsvärdebedömning Forum fastighetsekonomi, den 18 augusti 

2022 

• Marknadsvärdebedömning Svefa, den 20 maj 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut, § 92 punkt 9 den 9 juni 2021 

• Kommunstyrelsens beslut, § 127 den 6 april 1989 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1 Att godkänna förvärv av Ekhammar 7:12 till en köpeskilling om 3 miljoner 

kronor, samt Ekhammar 7:28 till en köpeskilling om 2 miljoner kronor. 

2 Att paragrafen justeras omedelbart.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomiavdelningen 
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§ 104 Yttrande i samråd avseende 
             ledningsflytt vid Ryssviken 
 Dnr KS 22/0357 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

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

Eldistribution.    

Sammanfattning 

Vattenfall planerar att bygga om del av befintlig 70 kV kraftledning på en 

sträcka om cirka sex kilometer vid Ryssviken, norr om Bålsta. Drygt en 

kilometer av den berörda sträckningen ligger i Upplands-Bro kommun. Syftet 

med ombyggnationen är att anpassa Vattenfalls anläggningar för att möjliggöra 

för Svenska kraftnät att bygga en ny 400 kV luftledning i det berörda stråket.  

Med anledning av den föreslagna åtgärden bjuder Vattenfall in till 

undersökningssamråd.  

I samrådshandlingen presenteras två alternativa sträckningar, alternativ A och 

alternativ B. Upplands-Bro kommun förordar alternativ B.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 juli 2022  

• Vattenfall Eldistributions samrådshandling, den 16 maj 2022  

• Upplands-Bro kommuns fördjupade överiktsplan för landsbygden, FÖP 

2016, antagen i juni 2017.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 28 juli 2022 som 

sitt eget och överlämna till Vattenfall Eldistribution.    

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Vattenfall Eldistribution AB genom Malin Jönevall, Norconsult AB: 

Malin.Jonevall@norconsult.com  
  

mailto:Malin.Jonevall@norconsult.com
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§ 105 Yttrande över förslag till detaljplan för 
             Görvälns kompletterande vattenverk 
             fastigheten Vam 1:1 i Järfälla kommun. 
 Dnr KS 22/0415 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande den 27 juni 2022 som sitt eget och överlämnar det till Järfälla 

kommun. 

Sammanfattning 

Järfälla kommuns kommunstyrelse beslutade den 8 juni 2022 §3 att förslag till 

detaljplan för Görvälns kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1 sänds 

ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, Plan- och bygglagen 

(2010:900), i lydelse efter 1 april 2020. Samhällsbyggnadskontoret har givits 

tillfälle att yttra sig över samrådsförslaget.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett kompletterande 

vattenverk invid Görvälns befintliga vattenverk för att möta det ökade behovet 

av dricksvatten i Stockholmsregionen samt för att ta höjd för försämrad 

råvattenkvalitet. Den nya bebyggelsen upptar cirka 50 000 m2 byggnadsarea 

och innefattar byggnader för dricksvattenproduktion samt ett antal 

sidobyggnader och funktioner för slamhantering, kontor, verkstäder samt el- 

och reservkraftbyggnad. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Görvälns 

kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1, i Järfälla kommun och skrivit 

förslag till yttrande, daterat den 9 augusti 2022. Samhällsbyggnadskontoret 

ställer sig positiv till planförslaget, men bedömer att det finns möjlighet till 

förbättringar gällande framställningen av mellankommunala intressen, främst 

vad gäller naturmiljö, landskapsbild samt sociala värden. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att yttra sig 

enligt detta förslag. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 27 juni 2022 

• Förslag till yttrande, den 9 augusti 2022 

• Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Görvälns kompletterande 

vattenverk fastigheten Vam 1:1 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 

27 juni 2022 som sitt eget och överlämnar det till Järfälla kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen, Järfälla kommun 
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§ 106 Svar på medborgarförslag om utökad 
             kollektivtrafik i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 21/0477 

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. 

Sammanfattning 

Den 9 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken 

i Upplands-Bro kommun. Förslaget är att Upplands-Bro kommun tillsammans 

med SL inför kvartstrafik för pendeln till Bro, samt bussar med fler avgångar i 

timmen både mellan Bro och Kungsängens station och från Brunna. Detta för 

att underlätta för alla som pendlar till skola och arbete. 

Förslagsställaren skriver att kollektivtrafiken påverkar vardagen hela tiden och 

konstaterar att det inte finns några andra alternativ än pendeltågen. Det finns 

inga bussar som åker utanför Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren menar 

att halvtimmestrafiken är problematisk. Bussarna är ofta fulla, vid 

bussförseningar missar man pendeln, och halvtimmestrafiken försvårar att 

komma i tid. 

Samhällsbyggnadskontoret håller med förslagsställaren om att det behövs 

utökad kollektivtrafik och kvartstrafik i Bro. Det är en mycket viktig fråga som 

lyfts i medborgarförslaget. Det är dock inte kommunen som ansvarar för 

kollektivtrafiken. Kommunen lyfter ständigt behovet av tätare pendeltågstrafik 

i olika kontakter med Region Stockholm (SL) som ansvarar för 

pendeltågstrafiken, och med Trafikverket som ansvarar för själva 

järnvägsspåren. Tyvärr är det inte bara att låta alla tåg i Kungsängen fortsätta 

hela vägen till Bro och Bålsta. Det beror på kapaciteten i hela pendeltågs- och 

järnvägssystemet. Både Trafikverket och Region Stockholm (SL) är också 

medvetna om behovet av tätare pendeltågstrafik i Bro och Bålsta, och redovisar 

behovet bland annat i en så kallad åtgärdsvalsstudie om utveckling av 

pendeltågstrafiken i Stockholm. Trafikverket håller nu på att sätta i gång en 

fördjupad åtgärdsvalsstudie för Bro och Bålsta. 

Kommunen kommer fortsätta att driva frågan om kvartstrafik på pendeln till 

Bro, och att ha fortsatt dialog även om utveckling av busstrafiken. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat 

med hänvisning till det arbete som pågår. 
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Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2022 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021 

• Medborgarförslag den 9 augusti 2021 

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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kommunfullmäktige 
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§ 107 Svar på medborgarförslag om en 
             nattöppen mack i Bro 
 Dnr KS 21/0594 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det vara besvarat i 

och med pågående detaljplanering på föreslagen plats. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att ordna en nattöppen mack vid trafikplats 

Kockbacka sändes in till kommunen den 27 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadskontoret har redan i uppdrag att ta fram en detaljplan för 

drivmedelsstation på den föreslagna platsen och inriktningen för detta uppdrag 

är det samma som det som läggs fram i medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2022 

• Medborgarförslag, inkommet den 27 oktober 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det vara besvarat i 

och med pågående detaljplanering på föreslagen plats. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
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§ 108 Föreskrifter om avgifter för prövning 
             och tillsyn inom miljöbalkens område 
 Dnr KS 19/0551 

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.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S) och Annika Falk (S) 

deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden fattade beslut gällande föreskrifter om avgifter för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område den 2 juni 2022. 

I samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse framgår att Miljö- och 

livsmedelsenheten under år 2022 har sett över kommunens föreskrifter om 

avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 

avgift enligt miljöbalken. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 

och regioners rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 

område. Föreskrift om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att 

vara kompatibel med protokollsutdrag KF §7-utredning av Rättviksmodellen 

daterad 2021-02-17, punkt D i protokollsutdrag §268-Föreskrifter om avgift för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område daterad 2019-11-27 och 

förändringen av §38 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Miljö- och livsmedelsenheten föreslår att, i enlighet med tidigare 
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taxa, en delegation om 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. 

Kommunledningskontoret kommentarer 

Kommunledningskontoret ställe sig bakom samhällsbyggnadskontorets förslag 

till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2022 2022 

• Miljö- och livsmedelsenhetens tjänsteskrivelse den 10 maj 2022  

• Protokollsutdrag KF §7-utredning av Rättviksmodellen den 17 februari 

2021  

• Punkt D i protokollsutdrag §268-Föreskrifter om avgift för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område den 27 november 2019  

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §38  

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.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 

• Samhällsbyggnadskontoret 

 

  



  

PROTOKOLL 14 (24)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-09-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 109 Handlingsplan för de nationella 
             minoriteterna 
 Dnr KS 22/0446 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

Upplands-Bro kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 2022–

2024 antas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 

av paragrafen. 

Sammanfattning 

Den 12 juni 2019 § 153 beslutade Kommunfullmäktige att anta handlingsplan 

för de lagstadgade minoritetsspråken. Handlingsplanen ska uppdateras 

kontinuerligt vartannat år men är giltig tills ny handlingsplan antas av 

kommunfullmäktige. Upplands-Bro kommuns handlingsplan omfattar de fem 

erkända nationella minoriteterna: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar 

samt romer. Dessa minoriteter har särskilda rättigheter.  

Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det 

finska språket. Det betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda 

lagstadgade rättigheter utöver de fyra andra minoriteterna. Den 1 januari 2019 

reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. 

Kommunerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 

myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.  

Kommunledningskontoret har i samråd med samtliga kontor tagit fram en ny 

handlingsplan för åren 2022–2024.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 juli 2022 

• Upplands-Bro kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 

2022-2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

Upplands-Bro kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 2022–

2024 antas. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning på återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag och finner bifall. Ordföranden 

finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Erik Karlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning för Vänsterpartiets 

räkning: 

”Vänsterpartiet är positivt till att kommunen upprättar en ”Upplands-Bro 

kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 2022–2024. 

Vi är ett finskt förvaltningsområde vilket ger förståelse för att vi skall ge det 

finska språket ett stort utrymme i handlingsplanen. Namnet på handlingsplanen 

ger dock utrymme för att även de 4 övriga minoritetsspråken skulle ha kunnat 

getts ett större utrymme. Vi saknar helt information om vad vi som kommun 

kan erbjuda de övriga språken för service och dess lokala status i övrigt. 

Risken som vi gör här är att minska på de övriga minoritetsspråkens betydelse i 

vår kultur och få dess utövare att inte var sedda.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder  

• Kontaktcenterchef 

 

  



  

PROTOKOLL 16 (24)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-09-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 110 Ny modell för nyföretagande och 
             entreprenörskap 
 Dnr KS 22/0456 

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. 

Sammanfattning 

Nyföretagarcentrum Upplands-Bro och Järfälla avvecklades den 15 juni 2022. 

För att möta behoven hos kommunens framtida entreprenörer behövs en ny 

modell för nyföretagande och entreprenörskap. Arbetsnamnet är StartUp 

Upplands-Bro. Den ska ge möjligheter till ökad delaktighet hos de lokala 

företagen i syfte att inspirera till nyföretagande. Det lokala näringslivet har 

branschkompetens och erfarenheter av företagande samt lokal kännedom som 

bättre kommer stödja och främja nyföretagande i Upplands-Bro. Att stimulera 

personer som vill starta egen verksamhet är en viktig näringslivsfråga. Det 

genererar även arbetstillfällen. I näringslivsstrategin har fastslagits att det ska 

finnas fler arbetstillfällen än invånare.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2022. 

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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
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§ 111 Ledamotsinitiativ från Alliansen – 
             Elförsörjning 
 Dnr KS 22/0507 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag: 

1. att säkerställa att våra verksamheter och brukare inte drabbas vid 

elbrist och eventuella stängningar av elledningar vinter.  

2. att en beredskapsplan tas fram för att möta återkommande 

störningar på el- och energiförsörjningen. 

 

Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret även följande 

tilläggsuppdrag: 

3. att även föreningslivet skyddas från att drabbas genom 

prishöjningar av lokaler/hallar så att de kan fortsätta bedriva sina 

verksamheter hösten/vintern 22/23”. 

4. Upplands-Bro behöver en snabb utveckling med investeringar för 

lokal energiproduktion, tex genom solpaneler på kommunens tak 

och genom att undersöka förutsättningar för bildandet av ett lokalt 

energibolag, Upplands-Bro Energi AB- för förnybar elproduktion 

lokalt. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts för miljöpartiets räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Den 7 september 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Alliansen via Fredrik 

Kjos (M) med följande innehåll: 

 

Upplands-Bro kommun har historiskt arbetat i stuprör men under nuvarande 

mandatperioden har vi fokuserat på en omfattande förändringsresa som 

inbegriper koncerngemensamma funktion som bemannas utifrån ett 

kompetensperspektiv. Vi har infört en ny modell för styrning och ledning. Vi 

samlar de som arbetar med frågor, skapar på så sätt stordriftsfördelar, 

effektiviserar och sambrukar samt skapa bättre service med fokus på utveckling 

där invånaren sätts i centrum. Alla våra mål har arbetats om för att ha fokus 

på nytta, effektivitet och de vi är till för.   

http://ubk189/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=644387&VerID=616464
http://ubk189/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=644387&VerID=616464
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Att arbeta med helhetssyn och att ställa om så som vi gjort med strategiska 

funktioner har varit en resa som vi är inne i och som vi ska fortsätta med. När 

det gäller säkerhet och trygghet har de gångna åren handlat om operativ 

verksamhet med anledning av pandemin och kriget i Ukraina.  

 

Nu behöver vi ta nästa kliv och utveckla vår förmåga att arbeta 

koncerngemensamt. Vi behöver skärpa det uppdrag kommunstyrelsen gav 

Kommunledningskontoret i mars i årmot bakgrund av kriget i Ukraina att vidta 

nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens 

och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden, att 

kommande period särskilt fokusera på el och energiförsörjning. Dels behöver 

beredskap och prioriteringar göras på kort sikt där risk finns att elbrist kan 

påverka våra verksamheter redan i vinter. Hur säkerställer vi att våra 

verksamheter och inte minst alla som finns i våra verksamheter inte drabbas 

vid elbrist och vid stängning av elledningar? Hur prioriterar vi mellan 

verksamheter om elbristen blir ett faktum och ledningar stängs av i vinter? 

Och dels behöver en långsiktig beredskap upprättas så att kommunen kan möta 

återkommande störningar på el- och energiförsörjning.  

Beslutsunderlag 

1. Ledamotsinitiativ från Alliansen – Elförsörjning daterat 2022-09-07 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag: 

• att säkerställa att våra verksamheter och brukare inte drabbas vid elbrist 

och eventuella stängningar av elledningar vinter.  

• att en beredskapsplan tas fram för att möta återkommande störningar på 

el- och energiförsörjningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Jansson (S) yrkar bifall till initiativrättstagarnas förslag samt till 

Miljöpartiets tilläggsförslag med följande tillägg:  

”Att även föreningslivet skyddas från att drabbas genom prishöjningar av 

lokaler/hallar så att de kan fortsätta bedriva sina verksamheter hösten/vintern 

22/23”. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till initiativrättstagarnas förslag samt till 

Socialdemokraternas tilläggsförslag med följande tillägg:  

"Upplands-Bro behöver en snabb utveckling med investeringar för lokal 

energiproduktion, tex genom solpaneler på kommunens tak och genom att 

undersöka förutsättningar för bildandet av ett lokalt energibolag, Upplands-Bro 

Energi AB- för förnybar elproduktion lokalt." 
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Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning på bifall yrkar bifall till 

initiativrättstagarnas förslag och samt de två tilläggen från Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet. 

 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till initiativrättstagarnas förslag och samt de två 

tilläggen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till initiativrättstagarnas förslag och samt de 

två tilläggen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

initiativrättstagarnas förslag med två tillägg från Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 

med detta. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning:  

”Socialdemokraterna delar inte historiebeskrivningen i initiativet. Vi 

beklagar det höga tonläget och osakliga påstående. Det är viktigt att bristerna 

uppmärksammas och vi väljer fokusera framåt. Med den utgångspunkten 

tycker vi att förslaget är bra och ställer oss bakom förslagen till beslut. 

Fakta. Enligt Lag (2006:544) om kommuners och Landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Ska 

Sveriges Kommuner och Landsting ha en planering för vilka åtgärder som ska 

genomföras under mandatperioden. 

2020-02-12 antog kommunfullmäktige ”Riktlinjer för arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun”  

Kommunfullmäktige har också beslutat om Plan för hantering av 

extraordinära händelser i Upplands-Bro kommun med övergripande mål. 

Därutöver har kommunen ett antal upprättade dokument med bäring på kris- 

och katastrofberedskap. De centrala innefattar, Styrdokument för 

krisberedskap, Krisplan samt POSOM-handlingsplan. Risk- och 

sårbarhetsanalys som ska genomföras minst en gång per mandatperiod. 

Sammantaget är detta delar som utgör kris- och beredskapsarbetet i Upplands-

Bro kommun. Samtliga kommunala verksamheter ska i sin 

verksamhetsplanering föra in de generella slutsatser som presenteras i risk- och 

sårbarhetsanalysen. 
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Om det brister i dessa underlag och tillägg om ”att säkerställa att våra 

verksamheter och brukare inte drabbas vid elbrist och eventuella stängningar 

av elledningar vinter” beklagar vi att kommunfullmäktige missat detta och är 

naturligtvis med på att vi för in skydd för våra verksamheter i kommunens 

Krisberedskap. Vi tillägger att även föreningslivet skyddas från att drabbas 

genom prishöjningar av lokaler/hallar så att de kan fortsätta bedriva sina 

verksamheter.” 

 

Sara Ridderstedt lämnar följande protokollsanteckning för Miljöpartiets 

räkning:  

"Upplands-Bro behöver en snabb utveckling med investeringar för lokal 

energiproduktion, tex genom solpaneler på kommunens tak investeringar i 

vindkraft och genom att undersöka förutsättningar för bildandet av ett lokalt 

energibolag, Upplands-Bro Energi AB- för förnybar elproduktion lokalt. Det är 

ett naturligt steg i att trygga kommunens energibehov, robusthet, resiliens och 

ett skydd mot allvarliga störningar i elnätet." 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 

• Beredskapssamordnare 

• Kommundirektör 
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§ 112 Rapporter 
 

 
 

Kommundirektörens rapporter 
 

Trygghet och säkerhet 

• Covid-19 

 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
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§ 113 Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut granskning 2 förslag till ändring av byggnadsplan för 

del av fritidsområdet Björknäs (Verkaviken), nr 6302-F inklusive dess 

ändring Ä8105, Ä6302 

Dnr KS 21/0556 

  

2. Tillförordnad kommundirektör 17 - 26 juni 2022 

Dnr KS 22/0001 

  

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

Dnr KS 22/0043 

  

4. Beslut gällande begäran om allmän handling 

Dnr KS 22/0339 

  

5. Yttrande - Svar på tillsyn Länsstyrelsen 

Dnr KS 22/0353 

  

6. Svar på remiss av promemorian Förslag till undantag från 

uthyrningsreglerna i förordningarna om stöd för hyresbostäder och 

bostäder för studerande 

Dnr KS 22/0377 

  

7. Beslut gällande begäran om allmän handling 

Dnr KS 22/0339 

  

8. Brådskande ordförandebeslut - Trygghetssatsning platssamverkan 

Dnr KS 22/0438 

  

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

Dnr KS 22/0043 

  

10. Tillförordnad kommundirektör den 11 - 15 augusti 2022 

Dnr KS 22/0001 

  

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

Dnr KS 22/0001 

  

12. Tillförordnad samhällsbyggnadschef sommaren 2022 

Dnr KS 22/0001 
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§ 114 Anmälningar 
 

1. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 13 - Revidering av 

delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Dnr GVN 22/0038 

  

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

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, ALL.2022.229 

Dnr KS 19/0551 

  

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

solceller till investeringar i simhallen 

Dnr KS 22/0009 

  

4. Länsstyrelsens inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik 

laddinfrastruktur, skriftligt samråd 11-28 april 2022 

Dnr KS 22/0018 

  

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

byggandet av klimatkrav, materialbrist och räntehöjningar? 

Dnr KS 22/0018 

  

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

Regioner 2023 

Dnr KS 22/0019 

  

7. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 8 juni 

2022 

Dnr KS 22/0088 

  

8. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens fullmäktigesammanträde 

den 17 maj 2022 

Dnr KS 22/0088 

  

9. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 

2022-05-24 

Dnr KS 22/0089 

  

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 

Dnr KS 22/0361 

  

11. Protokoll från Brandkåren Attundas Förbundsdirektionsmöte 2022-04-22 

Dnr KS 22/0411 
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12. Storsthlm: Rekommendation - Prislista för gymnasieskolan i 

Stockholmsregionen 2023, S/22/0079 

Dnr KS 22/0423 

  

13. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-05-16 

Dnr SN 22/0010 

  

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

Dnr UN 22/0168 

  

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

Dnr UN 22/0168 

  

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

Dnr UN 22/0168 

  

17. Revisionsrapport - Granskning av ombildningsprocessen i Upplands-

Brohus 

Dnr KS 22/0450 

  

18. Granskning av långsiktig ekonomisk prognos 

Dnr KS 22/0451 

  

19. Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

Dnr KS 22/0452 

  

20. Protokoll från Brandkåren Attundas förbundsdirektionsmöte den 10 juni 

2022 

Dnr KS 22/0411 

  

21. Intresseanmälan om att ansluta till nationellt ramverk för digital mognad 

Dnr KS 22/0475 

  

22. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-05-06 

Dnr UN 22/0077 

  

23. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-04-01 

Dnr UN 22/0077 

  

24. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-05-16 

Dnr UN 22/0077 

  

25. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2022-06-10 

Dnr UN 22/0077 

  

 

 

 


