
 

 

KALLELSE 1 (7)  

 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2021-03-12     

 
 
 

 

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 

 
 

 U
BK

20
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

04
-2

8 
   

 

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 17 mars 2021, kl. 14:00 

Plats: Teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Sara Wiesner 
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 23 mars 2021, kl. 08:45 

Temaärende – Upphandling 

1.  Yttrande vision för Mälarens vattenvårdsförbund 
2022-2027 
KS 20/0634 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Mälarens 
vattenvårdsförbund överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag 
till yttrande daterat 18 februari 2021. 

2.  Yttrande - Samråd avseende Vattenfalls planerade 
130 kV ledning sträckan Sigtuna - Bålsta 
KS 21/0065 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till 
Sweco/Vattenfall Eldistribution AB överlämna 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 11 mars 
2021. 
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3.  Svar på motion om att upprätta en handlingsplan för 
biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun 
KS 20/0805 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för biologisk mångfald. 

4.  Justering av avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen 
KS 21/0150 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor 
för avgifter som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

5.  Revidering av taxor och avgifter för verksamhet och 
uthyrning av lokaler samt anläggningar inom Kultur- 
och fritidsnämndens ansvarsområde 
KS 20/0047 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av 
lokaler samt anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde antas.  

2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 
2021. 
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6.  Regler för Kulturcheck 
KS 20/0166 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för 
kulturcheck förskjuts år 2021. 

7.  Förvärv av mark – del av Husby 2:1 
(Ridanläggningen Prästtorp) 
KS 21/0142 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av 
del av Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 
2:1 i Upplands-Bro kommun. 

8.  Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
KS 20/0647 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 

2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre 
revideringar i handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

9.  Förslag till omfördelning av projektmedel – Sociala 
investeringsfonden 
KS 21/0156 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av projektmedel från 
projektet Studiebron till projektet Studiehoppet.  
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10.  Revidering av delegationsordning 
KS 20/0020 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar den reviderade 

delegationsordningen. 

2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga 
nämnders delegationsordningar vid kommande revidering 
följer den struktur som nu fastställs i kommunstyrelsen. 

11.  Revidering av 14 och 23 §§ i Reglemente med 
gemensamma bestämmelser för kommunstyrelse och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun 
KS 21/0182 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare 
medges närvarorätt i styrelse och nämnder. 

2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med innebörden 
att en protokollsanteckning måste läsas upp och godkännas 
under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med 
diarienummer 2015-000056 i vilket kommunfullmäktige 
beslutade att tillkalla politiska sekreterare till 
kommunstyrelsens sammanträden. 

12.  Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till 
kommunstyrelsen 
KS 21/0148 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 
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13.  Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till beredande 
organ för Omdaning Bro 
KS 21/0141 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till beredande organ 

för Omdaning Bro. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar gruppledare för 
de partier som inte är representerade i arbetsutskottet när 
Omdaning Bro bereds. De adjungerade ges yttranderätt. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges mandat att uppdra åt 
kommundirektören att tillsätta utredningar vid behov.  

14.  Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 
KS 21/0163 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 ska fördelas på 
verksamheter inom gymnasie- och arbetslivsnämnden och 
utbildningsnämnden. 

2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 
kronor till gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 
kronor till utbildningsnämnden.  

15.  Lokalbehovsrapport 2022 
KS 21/0153 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lokalbehovsrapporten och lämnar den 
på remiss till berörda nämnder. 
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16.  Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen 
KS 21/0007 

Förslag till beslut 
1. Att verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen 

godkänns. 
2. Att kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt 

ombudgeteras till 2021. 

Rapporter 
• Revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning 

Kommundirektörens rapporter 
• Trygghet och säkerhet 

• Rapport från bolagen 

• Covid-19 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

Delegationsbeslut 
1. Beslut angående betydande miljöpåverkan - Kockbacka gärde 
2. Yttrande remiss grönstrukturprogram Håbo 
3. T.f. ekonomichef 
4. Yttrande remiss strategi för friluftsliv i Stockholms län 
5. Svar på Remiss av DS 2020:29 - En utvecklad organisation för lokal 

statlig service 

Anmälningar 
1. Protokoll Kultur- och Fritidskontorets Samverkansgrupp, 2021-02-09 
2. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 2-

10-1--20 - Förstudie om utveckling av Bro stationsområde 
3. Samhällsbyggnadskontorets Samverkansprotokoll 2020-12-02 
4. Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde den 21 februari 

2020 - Strategin för ett socialt hållbart Bro och projektet BID 
5. Tekniska nämndens beslut § 3 - Omfördelning av investeringsmedel 

2020 
6. Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde den 2-19-1--20 

- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
7. Tekniska nämndens beslut § 1 - Verksamhetsplan 2021 Tekniska 

nämnden 
8. Protokoll från Familjerättsnämnden 2021-02-24 
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9. Kungörelse om sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 10 
mars 2021 

10. Tekniska nämnden beslut § 7 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 
11. Cirkulär 21:12 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 
12. Styrelseprotokoll från AB Upplands-Brohus 21-01-19 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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