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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 30 november 2022, kl. 14:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Hillevi Montor 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 5 december 2022, kl. 09:00 

Beslutsärenden 

1.  Intentionsavtal Nationell träningsanläggning Svenska 
Fotbollförbundet SvFF och Upplands-Bro Kommun 
KS 22/0569 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Svenska 

Fotbollförbundet. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra förstudie i enlighet 
med förslaget till intentionsavtal. 

2.  Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Samsund och godkännande av 
Järfälla som ny medlem 
KS 22/0640 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner Järfälla som ny medlem i 
Samordningsförbundet Samsund. 
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3.  Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-
Friendly Cities and Communities 
KS 22/0648 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Upplands-Bro kommun ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk Global 
Age-Friendly Cities and Communities.  

4.  Allmänhetens frågestund för 2023 
KS 22/0652 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Allmänhetens frågestund anordnas 2023. 

5.  Förstärkt kommunikation och samhällsinformation 
KS 22/0657 

Förslag till beslut 
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. 

6.  Delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB 
KS 22/0058 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1 Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Stockholmsregionens 

Försäkring AB till ett värde av 100 kr per invånare 2022-09-30, 3 163 600 
kr.  

2 Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal i enlighet med bilaga 1 
 
 

7.  Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och 
borgensförbindelser mm – firmatecknare 
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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 vakant 
• 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 vakant eller 
• Kommundirektör Ida Texell 

8.  Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 
KS 22/0631 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
revisionsrapporten om granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck till revision. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och 
planerade åtgärder utifrån revisorernas rekommendation.  

9.  Inriktning för Lövsta gård 
KS 22/0659 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att: 

1. Ta fram en plan med kostnadsbedömning för Lövsta gård avseende 
behovet av renoverings- och vårdnadsåtgärder. 

2. Inhämta stiftelsens tillåtelse att se över nyttjanderättsavtalet med 
Fortifikationsverket med inriktningen att: 

• Verka för att bibehålla bevarandet av Lövsta gård. 
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• Kostnader för renovering och underhåll bör fördelas på båda 
avtalsparter. 

• De två parternas ansvar bör förtydligas. 

3. Återrapportera till kommunstyrelsen om uppdragets status före 
utgången av juni månad 2023. 

10.  Revidering av reglemente för gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 
KS 22/0665 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor antas i enlighet med bilagt förslag. 

2. Det reviderade reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, 
under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutar 
att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-
styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 
reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

11.  Modell för styrning och ledning av kommunens bolag 
KS 22/0567 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens 

samtliga helägda bolag om lägsta antal ordinarie ledamöter till tre.  

Kommunstyrelsen beslutar 
2. Att genomföra genomlysning av bolagens verksamhet.  

3. Kommunledningskontoret uppdras att återkomma med rapport rörande 
genomförd genomlysning i slutet av första kvartalet 2023. 

  

12.  Upprättande av fastighetsnämnd 
KS 22/0660 

Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inrättande av ny fastighetsnämnd, vars ansvarsområde framgår av 
reglemente. Fastighetsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2023. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden fastställs 11 ledamöter 
och 11 ersättare. 

3. Reglemente för fastighetsnämnden antas enligt bilaga 1, och börjar att gälla 
den 1 januari 2023 

4. De handlingar som tillhör befintliga nämnder ska från och med den 1 januari 
2023 överlämnas till fastighetsnämnden i de fall de har anknytning till de 
verksamheter som fastighetsnämnden tar över. Fastighetsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagandet som 
har anknytning till de verksamheter som fastighetsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 
2023 tillämpas i fastighetsnämnden avseende verksamhet som nämnden 
ansvarar för. 

6. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 
reglementet, som inte innebär ändringar i sak. Rätten kan delegeras till 
kommundirektör. 

Kommunstyrelsen beslutar 

För det fall kommunfullmäktige antar föreslaget reglemente ges 
kommundirektören befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, 
som inte innebär ändringar i sak. 

 

13.  Partistöd 2023 
KS 22/0194 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 
granskningsintyg för 2021 inkommit innan den 30 juni 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, 
i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

14.  Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar 
i sitt hem 
KS 22/0557 
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Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget till 

kommundirektören att införa en modell för ersättning till de 
privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem. 

2. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige beslutar 
Kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att verkställa 
och implementera beslutet. 

3. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige ska uppföljning 
ske genom årlig rapportering till Kommunstyrelsen. I samband med 
återrapportering ska kommunstyrelsen ta ställning till om det finns 
fortsatt behov av modellen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 
massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 
modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

 

15.  Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025 
KS 22/0009 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 inklusive driftbudget, 

investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias 
Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) 
förslag 23 november 2022. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson 
(KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 575 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 
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5. Uppföljning under 2023 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar 
i reglementen under 2023. 

7. Kommunstyrelsen får under 2023, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2023 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

 

16.  Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 
2023 
KS 22/0599 

Förslag till beslut 
1 Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening   Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xx xx 

Österhöjdens garage   xx xx 

Stiftelsen Lövsta gård   xx xx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xx xx 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund  xx xx 

Mälarens vattenvårdsförbund  xx xx 

Kommuninvest ekonomisk förening  xx xx 

Mälarbanans intressenter AB  xx xx 

Svenskt Vattens föreningsstämma  xx xx 

 

 

2 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 
Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xx 
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3 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xx 

- Till revisor nomineras xx 

- Till ersättare för revisor nomineras xx 

 

17.  Val av ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 22/0672 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i Kommunala 
tillgänglighetsrådet: 

XX 
XX 
XX 
XX 

18.  Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 
KS 22/0617 

Förslag till beslut 
XX (V) utses till ersättare i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott. 

Kommundirektörens rapporter 
• Näringsliv och företagsakut 

• Omvärldsläge, säkerhet och trygghet 

• STHLM och arbetet inför nationell infrastruktur 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Underrättelse och PM gällande detaljplan Norrboda Brunna handels- 

och verksamhetsområde, Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. 
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2. Delegationsbeslut om yttrande över Länsstyrelsens slutgiltiga beslut om 
detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna 
Handels- och verksamhetsområde) 

Anmälningar 
1. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 20 

oktober 2022 
2. Inbjudan från SKR - Slutkonferensen "Demokrati i vår tid - främja, 

förankra och försvara", den 2 december 2022 
3. Protokoll från Käppalaförbundets styrelsemöte 2022-10-11 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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