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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 1 februari 2023, kl. 14:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Hillevi Montor 

Beredningen sammanträder onsdagen den 25 januari 
2023, kl. 10:30 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  fredagen den 3 februari 2023, kl. 09:00 

Beslutsärenden 

1.  Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans 
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), 
Kungsängen 
KS 15/0383 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1 Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Pärlans 
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), godkänns.  

2 Detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 
4:405 m.fl.), nr 2002, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

3 Exploateringsavtal, inklusive bilagor med LSS Bostäder Sverige 
AB, dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, för 
detaljplan Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), 
Kungsängen, 2002, godkänns. 
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2.  Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom 
över detaljplan för Säbyholm - Utvecklad 
argumentation 
KS 15/0282 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens utvecklade 
argumentation över Mark- och miljödomstolens dom för detaljplanen 
för Säbyholm som sin egen och överlämnar den till Mark- och 
miljödomstolen. 

3.  Suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 
KS 21/0588 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar suicidpreventiv handlings- och 
aktivitetsplan 2022–2024. 

4.  Delegering i ärenden enligt modell för ersättning till 
de privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem 
KS 22/0756 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar rätt att besluta i ärenden om 

ansökan om ersättning enligt den modell för ersättning till de 
privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem som 
kommunfullmäktige antagit den 14 december 2022, till 
kommundirektör. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra 
nödvändiga ändringar i delegationsordningen för 
kommunstyrelsen i enlighet med detta beslut.  

5.  Svar på ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna - 
En öppen och transparent process för hanteringen av 
inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen 
KS 22/0644 

Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativet vara besvarat.  

6.  Förstärkt kommunikation och samhällsinformation 
samt reviderad kommunikationspolicy 
KS 22/0657 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 

kommunikationspolicyn. 
2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören får i uppdrag att vid 

behov göra redaktionella förändringar i kommunikationspolicyn.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunens kommunikation 
och samhällsinformation genom att regelbundenhet framställa och 
distribuera en tidning om kommunens verksamheter till 12 618 (SCB 
dec -21) hushåll i Upplands-Bro kommun. 

7.  Ansökan social investeringsfond - Omdaning Bro och 
det interaktiva rummet 
KS 22/0741 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om 5 840 000 kr från den sociala 
investeringsfonden till projektet ”Omdaning Bro - Det interaktiva 
rummet”   

8.  Svar på medborgarförslag om att erbjuda teknisk 
hjälp med onlinetjänster till boende i kommunen 
KS 22/0661 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser 
medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till de planerade 
aktiviteterna som beskrivs i ärendet.  

9.  Yttrande - Alternativ avgiftsmodell för medlemmar i 
Storsthlm 
KS 22/0702 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt 
eget. 

10.  Revidering av avfallsföreskrifter 
KS 22/0749 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023.  

11.  Revidering av avfallstaxa 
KS 22/0750 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till avfallstaxa fastställs. 

2. Avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

12.  Revidering av avfallsplan 
KS 22/0751 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

1. Förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive 
bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. Avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023.  

13.  Revidering av regler för kulturcheck och fastställande 
av kulturcheckens storlek 
KS 22/0685 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade Regler för kulturcheck antas. 
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2. Kulturcheckens storlek fastställs till 13 600 kr per 
checkberättigad kursplats från och med den 1 mars 2023.  

14.  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
KS 22/0709 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.  

15.  Revidering av utbildningsnämndens reglemente 
KS 22/0707 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

16.  Revidering av reglemente för gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 
KS 22/0708 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas. 

17.  Revidering av reglemente för valnämnden 
KS 22/0710 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för valnämnden antas. 

18.  Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente 
KS 22/0711 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas. 
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19.  Revidering av reglemente tekniska nämnden 
KS 22/0712 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas. 

20.  Revidering av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 
KS 22/0713 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas. 

21.  Revidering av reglemente för socialnämnden 
KS 22/0705 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

22.  Revidering av reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnden 
KS 22/0706 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas. 

23.  Revidering av fastighetsnämndens reglemente 
KS 22/0762 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för fastighetsnämnden antas. 
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24.  Anvisningar kommunplan 2024 med plan 2025-2026 
KS 23/0013 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för kommunplan 
2024 med plan 2025-2026. 

25.  Val av ny ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet 
för mandatperioden 2023-2026 
KS 22/0672 

Förslag till beslut 
XX väljs som ny ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet efter 
Martin Normark (L). 

26.  Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) - 
Gällande uppgifter om allvarliga brister och 
missförhållanden i flera verksamheter 
KS 23/0053 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
1. Anlita en extern aktör för att utföra en omfattande internutredning 
av arbetsmiljön inom LSS. Medarbetare ska genom löfte om 
anonymitet ges möjlighet att berätta om sina upplevelser och 
eventuell utsatthet på arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man 
aktivt och på allvar framåt ska ta tag i den kultur som uppstått de 
senaste åren samt strukturer som på olika sätt bidrar till en 
oacceptabel arbetsmiljö. Handlingsplanen bör också belysa vikten av 
att lyssna på visselblåsare och aktivt motarbeta en tystnadskultur.  

3. Inte förnya avtalet med Attendo gällande driften av Hagtorps 
äldreboende.  

27.  Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Ersättning 
för barnpassning för att kunna utföra 
förtroendeuppdrag 
KS 23/0082 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
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KS bör tillsätta en utredning som ser över dagens regler och att dessa 
kommer att ta hänsyn till om hur ersättning kan utbetalas till en 
tillfälligt anställd barnvakt samt hur ersättning kan utgå när ett 
företag anlitas för att utföra tjänsten. 

28.  Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Justering av 
milersättning för egen bil 
KS 23/0083 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
Dagens belopp för skattefri milersättning för egen bil för 
förtroendevald skall justeras till skatteverkets normer för skattefri 
ersättning vilket för år 2023 är 25 kronor per mil.  

Kommundirektörensrapporter 
• Säkerhetsläge 

• Trygghet 

• Övrigt 

Samhällsbyggnadschefensrapporter 

Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut om yttrande över inkomna synpunkter i 

överklaganden av detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) 
2. Beslut om att avstå från yttrande över remiss av förslag på nytt linjenät 

för Bålsta tätort 
3. Friköp av tomträtter halvår 2, 2022 
4. Upptagande av nytt lån om 50 000 000 kronor 
5. Tillförordnad kommundirektör 22 december 2022 till den 7 januari 

2023 

Anmälningar 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 27 - 

Sammanträdestider för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023 
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 32 - Revidering av Kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning 
3. Käppalaförbundet förbundsstyrelsens protokoll 2022-11-18 
4. Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 2022-12-07 
5. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner, 2022-11-16 
6. Ny rapport från Mälardalsrådet: Stockholm - Mälarregionen behöver 35 

000 samhällsbyggare till 2030 
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7. Protokoll från Brandkåren Attundas förbundsdirektionsmöte den 28 
oktober 2022 

8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 26 - Prislista 
gymnasieskolan 2023 

9. Diplom - Svensk Miljöbas Kravstandard 
10. Storsthlm - Återrapportering av insatser för stimulansmedel, området 

Psykisk hälsa och suicidprevention 2022 (Storsthlms ärende S/22/0025) 
11. Kungörelse av Käppalaförbundets förbundsfullmäktigesammanträde 

2022-12-13 
12. Järfälla kommuns fullmäktigebeslut 2022-12-12, § 179 Val av 

gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-
Bro för mandatperioden 

13. Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2022-12-06 
14. Protokoll från Käppalaförbundets fullmäktigesammanträde 2022-12-13 
15. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner, 2022-12-14 
16. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 - Omfördelning av 

investeringsmedel inom bibliotekets verksamhet 
17. Meddelande 15/2022 – Överenskommelse Insatser inom psykisk hälsa 

och suicidprevention 2023, SKR2022/00756 
18. Inbjudan från SKR till konferensen Regional utveckling 2023, den 11 

maj 2023 
19. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-12-

13 
20. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-12-

15 
21. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-11-

08 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 

 


