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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 29 september 2021, kl. 14:00 

Plats: Digitalt via teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Magda Bertz Wågström 
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 5 oktober 2021, kl. 09:00 

Temaärende – Mats Löfving, regionpolischef 

Beslutsärenden 

1.  Nyttjanderättsavtal för häst- och fårbete, del av 
Kockbacka 2:2 och del av Härnevi 9:19 
KS 21/0276 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag till nyttjanderättsavtal för häst- och fårbete på delar 
av fastigheterna Kockbacka 2:2 och Härnevi 9:19 godkänns. 

2.  Inriktningsbeslut för åtgärder som kompensation för 
Trädgårdsstadens kulvertering 
KS 21/0384 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningsåtgärder i enlighet med 
förslaget Norra åtgärdsområdet Råby gärde. 
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3.  Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 
KS 21/0354 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss av 
Kollektivtrafikplan 2050 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag 
den 3 september 2021. 

4.  Svar på motion om badplats och park i Vållsvik 
KS 20/0714 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder 
samt undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

5.  Svar på motion om kommunalt övertagande av väg 
mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat 
KS 20/0715 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till 
Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att 
Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas 
upp för att bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har 
funktionsvariationer - som vill besöka området till fots, per 
cykel eller per bil. 

2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och 
övriga åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 
19 april 2021. 
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6.  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. 

7.  Samhällsbyggnadsprocess för utveckling av småstad 
inom projektet Omdaning Bro. 
KS 21/0226 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen godkänner processen enligt 
tjänsteskrivelse. 
 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
teckna avsiktsförklaringar med erforderligt antal exploatörer 
för att möjliggöra utvecklingen av Centrala Bro. 
 

3. Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera till 
Kommunstyrelsen. 

8.  Svar på remiss - förslag till ny överenskommelse för 
Klimat- och energirådgivningen 2022-2025 
KS 21/0177 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelsen 
för Energi- och klimatrådgivningen för 2022-2025. 
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9.  Svar på medborgarförslag om att investera i en 
solcellsanläggning till kommunhuset 
KS 18/0208 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat i och med 
följande: 

En solcellsanläggning om totalt 5,2 kW finns på kommunhuset idag. 
Dock har lagringsmöjligheterna av energi via solceller med dagens 
teknik vissa begränsningar och att använda solenergi som reservkraft 
kan därför inte anses som ett fullgott alternativ. Kommunstyrelsen 
föreslår dock en fortsatt samverkan med Storsthlm och andra aktörer 
såsom elnätsaktörer, för att säkra tillgång och drift av el till 
Upplands-Bro kommun för att i största möjliga mån undgå 
driftstörningar. 

10.  Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun för 
2020 
KS 21/0323 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Johan Björklind Möllegård tilldelas 
kommunens interna miljöstipendium för 2020. 

11.  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 
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin 

Normark 
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla 

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

• Kommundirektör Ida Texell 
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• Ekonomichef Anders Nilfjord 
• Personalchef AnnCatrin Brattström 
• Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind 
• Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 
• Kanslichef Sara Lauri 

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex 
månader) undertecknas av:  

• Ekonomichef Anders Nilfjord eller 
• Kommundirektör Ida Texell 

12.  Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och 
säte i Käppalaförbundets förbundsordning 
KS 21/0051 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i 
Käppalaförbundets förbundsordning i enlighet med bilaga 2 
till hemställan.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal 
mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet 
med bilaga 1 till hemställan 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal 
gällande Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till 
hemställan  

13.  Tertialrapport 2 2021 - Kommunstyrelsen 
KS 21/0006 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
följande: 

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen. 
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14.  Val av ombud till ägarråd i Inera AB 
KS 21/0483 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som 
ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun. 

15.  Val av ny ersättare i styrelsen för Mälarens 
vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M) 
KS 20/0749 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i styrelsen för Mälarens 
vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M). 

16.  Val av nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans 
intressenter AB efter Göran Malmestedt (M) 
KS 20/0749 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans 
intressenter AB efter Göran Malmestedt (M). 

Kommundirektörens rapporter 
• Covid-19 

• Trygghet och säkerhet 

• Rapport från bolagen 

• KPMG- Slutrapport utvärdering Covid-19 

 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
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Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut om att avstå från att yttra oss gällande 

avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 

2. Ordförandebeslut Trädgårdsstaden 
3. Beslut angående betydande miljöpåverkan - ändring av detaljplan för 

del av Ådö (Ådö skog) nr 7808Ä 

Anmälningar 
1. Påpekande om bristande tillgänglighet på upplands-bro.se 

(ärendenummer 2021-1827) 
2. Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-06-

22 
3. Kallelse och handlingar till sammanträde i Norrvattens förbundsstyrelse 

den 1 september 2021 
4. Inbjudan från SKR- Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 

den 10 november 2021 
5. Inbjudan från SKR - Digital konferens - EU:s fonder och program den 

29 september 2021 
6. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-08-16 
7. Protokoll samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-08-18 
8. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner 2021-08-24 
9. Protokoll Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 8 juni 2021 
10. Inbjudan till digitalt seminarium om rehabilitering och återhämtning 27 

oktober 
11. Revisionsrapport - Granskning av styrning och kontroll av VA-

underhåll 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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