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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Plats och tid

Digitalt via teams, 2022-03-16 14:00-16:47

Ajournering

15:23-15:31

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Kjos, ordförande (M)
Martin Normark, 1:a vice ordförande (L)
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Jan Stefanson (KD)
Mattias Peterson (C) §§ 21-31, 33-41
Anders Åkerlind (M)
Hans Åberg (L)
Jan-Erik Björk (KD)
Andreas Åström (M)
Mary Svenberg (S)
Annika Falk (S)
Conny Timan (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Katarina Olofsson (SD)
Johan Silversjö (SD)
Erik Karlsson (V)

Lisa Edwards (C) § 32
Närvarande ersättare

Börje Wredén (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Lisa Edwards (C) §§ 21-31, 3341
Marcus Sköld (M)
Christina Brofalk (C)
Catharina Andersson (S)
Sven-Inge Nylund (S)
Claus Engström (SD)
Tomas Carneheim (V)
Birgitta Dickson (M)
Rolf Nersing (S)
Bo Nersing (SD)
Juan Chacon (S)
Mait Johansson (M)

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digitalt 2022-03-22 kl. 09:00

Paragrafer

§§ 21 - 41

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................
Märta Westerberg

Ordförande

...................................................................
Fredrik Kjos

Justerare

...................................................................
Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Datum för anslags
uppsättande:

2022-03-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Märta Westerberg

2022-04-12

Övriga deltagare

Justerandes sign

Märta Westerberg, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Sara Lauri, Kanslichef
Tomas Lenell, Samhällsbyggnadschef
Johanna Forsberg Malmsten, översiktsplanerare - § 39 temaärende
Eva Bengtsson, överförmyndare - § 39 temaärende
Helena Austrell, politisk sekreterare för Socialdemokraterna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 21

2022-03-16

Svar på motion om att införa Grön
hamn i Tegelhagen / Bro Mälarstrand
Dnr KS 21/0221

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande
småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i
enlighet med de satta miljökraven.
2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1.

Sammanfattning
En motion inlämnades den 17 mars, 2021 av Sara Ridderstedt (MP) med ett
förslag om att den nya småbåtshamn som planeras i Tegelhagen/Bro
Mälarstrand ska certifieras enligt liknande modell som projektet ”Grön Hamn”,
Mollösunds gästhamn i Orust kommun.
Orust kommun har gjort en satsning på just Mollösunds gästhamn. Detta
projekt har väckt en del uppmärksamhet och kommunen pratar själva om det
som ”Grön hamn”. Denna benämning anknyter dock inte till någon särskild
certifiering utan handlar mer om att kommunen har haft en genomtänkt strategi
för att skapa en miljövänlig hamn.
Det finns en del skillnader som gör att det är svårt att direkt överföra det arbete
som Orust kommun har gjort till Tegelhagen. Först och främst handlar det om
att det inte är kommunen som utför arbetet med att iordningställa hamnen.
Enligt det exploateringsavtal som är kopplat till genomförandet av detaljplanen
ska marken närmast stranden och vattenområdet överföras till Upplands-Bro
kommun. Kommunen bevakar att exploatören genomför detta, inom ramen för
arbetet med utbyggnaden av Tegelhagen. Därefter ska vattenområdet
arrenderas ut till en kommande båtklubb. Det är med andra ord inte kommunen
som varken är tänkt att uppföra eller ta hand om skötseln av hamnen.
Det är förstås lovvärt att åstadkomma en miljövänlig hamn för en båtklubb och
skapa goda förutsättningar för en sådan. Genomförandet av planen sker i ett tätt
samarbete mellan kommunen och exploatören och Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att frågan fortsätter diskuteras inom ramen för genomförandet av
området. När en hamn anläggs ställs också höga miljökrav på verksamheten,
vilket givetvis ska följas även här.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022

•

Motion från Sara Ridderstedt (MP), den 17 mars 2021
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande
småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i
enlighet med de satta miljökraven.
2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande

5 (42)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 22

2022-03-16

Ekonomiskt stöd för kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 22/0116

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika
former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och
fritidskontoret för att se över nuvarande regler om ekonomiskt stöd och bidrag till
kultur- och fritidsverksamhet. Utredningen resulterade i ett förslag till nytt
regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet.
Förslaget till nytt regelverk godkändes av Kultur- och fritidsnämnden som den 25
januari 2022 beslutade att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att anta de nya
reglerna.
I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2021 framgår att
målet med de nya bestämmelserna har varit att anpassa dem efter dagens
förutsättningar samt att förenkla och möjliggöra för föreningar och UpplandsBrobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda, uppleva och utöva
kultur- och fritidsaktiviteter. En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd
och bidrag ska ges förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av
kommunal detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler
stödformer än nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.
I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. Vissa
bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer eller
mindre.
Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp
ett par bidragsformer även för andra.
I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse går det att ta del av hur processen sett
ut för att ta fram det nya förslaget på regelverk för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet. Kultur- och fritidskontoret har även redogjort för de föreslagna
förändringarna i sin tjänsteskrivelse.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 (42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
förslag till nytt regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet
och övriga beslutspunkter som nämnden föreslår Kommunfullmäktige:
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.
4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att vid
behov göra redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till
förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar.
Politisk beredning inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars
2022
Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om att ta
bort beslutspunkt fyra i Kultur-och fritidsnämndens förslag till beslut. Förslag
till beslut revideras därför till följande:
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
januari 2022.

•

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021.

•

Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun.

•

Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun, 2011

•

Remissvar från föreningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Juridikenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 23

2022-03-16

Kultur- och fritidspolitisk strategi i
Upplands-Bro kommun 2022-2030
Dnr KS 22/0117

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro”
antas.

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande
mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun
skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.
Den 25 januari 2022 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut att överlämna
förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck Upplands-Bro” till Kommunfullmäktige för antagande.
I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse beskrivs framtagandet av en
kultur- och fritidspolitisk strategi som en möjlighet att nå alla som bor, vistas
och verkar i Upplands-Bro kommun. Genom kultur- och fritid finns stora
framtida möjligheter att tillsammans med invånarna bygga vidare på ett
demokratiskt samhälle där varje människa upplever tillit, delaktighet, trygghet,
meningsfullhet och gemenskap.
Den kultur- och fritidspolitiska strategin tar sikte mot 2030. Då är kultur- och
fritidsfrågor allas angelägenhet och det har etablerats samsyn kring att kulturoch fritid kan verka som ett kitt mellan verksamheter och bidrar till att nå
målen om hållbarhet.
För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som
lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret
valt att arbeta med flera olika metoder såsom workshops, dialoger,
filmskapande, intervjuer och enkäter.
Strategin är gestaltad i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad i de
viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som förts,
i Agenda 2030 och övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an till och
gestaltar framtidsvisioner för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro
kommun 2030. Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda är
det som främst speglas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Kommunledningskontoret ser positivt på att den föreslagna strategin utgår ifrån
kommunen som en enhet som med sina delar samverkar för att göra UpplandsBro till en så bra plats som möjligt för dess invånare och besökare.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
förslag till Kommunfullmäktige om att anta ”Intryck, uttryck, avtryck:
Upplands-Bro"

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2022.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
januari 2022.

•

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2021.

•

Förslag till Kultur- och fritidspolitisk strategin: ”Intryck, uttryck,
avtryck – Upplands-Bro”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro”
antas.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022–2030.
Vackra ord som i sak inte lovar någonting! Vi har sett hur den nuvarande
kommunledningen i Alliansens regi har skapat ett vi och dem-klimat. Vi ser
hur Alliansen tillsammans med sitt stödparti eldar på att Bro är stökigt och våra
Bro-bor måste övervakas extra noga. Detta samtidigt som våldet per capita
finns i ett område i Kungsängen. Vi ser att oppositionen, som representeras av
runt 40% av kommuninnevånarna inte får vara delaktiga i framtagandet av
översiktsplaner, mm. Vi ser att borgarna glatt meddelar att föreningslivet har
fått delta i framtagandet av de nya planerna över Bro centrum och dess
närområden. Detta samtidigt som de två PRO-föreningar som finns i Bro har
varit utestängda till detsamma. Noteras kan att över 30% av kommunens
innevånare är pensionärer.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Juridikenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 24

2022-03-16

Björknäs camping sommaren 2022
Dnr KS 21/0151

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver

Björknäs camping sommaren 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.
3. Kostnaden för driften omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter redovisning.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda lämpliga
åtgärder för fartdämpning på vägsträckan mellan camping och badplats.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet
av paragrafen.

Sammanfattning
Sommarsäsongen 2021 bedrev Upplands-Bro kommun campingverksamhet vid
Björknäs. Upplands-Bro kommun har därefter arbetat vidare med visionen om
Björknäs som besöksmål.
Inför sommarsäsongen 2022 har inget avtal med arrendator kunnat tillses
eftersom campinganläggningen inte är klar för drift och omsättningen därför är
högst osäker. Även detta år är därför förutsättningen för campingverksamhet
att kommunen bedriver Björknäs camping under sommaren 2022.
De åtgärder som planeras inför sommaren 2022 genomförs på ett sådant sätt att
de är bestående för framtida användning. Dock behöver en del kostnader gå till
temporära insatser för att få campingverksamheten att fungera under
kommande säsong.
Kommunledningskontoret föreslår att Upplands-Bro kommun även under
säsongen 2022 bedriver camping vid Björknäs, att Kultur-och fritidsnämnden
även detta år ansvarar för drift och underhåll av campingen och att kostnaden
för driften omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kulturoch fritidsnämnden efter redovisning.
Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om att ge
kommundirektören i uppdrag att tillse att fartdämpande åtgärder tillkommer på
vägen mellan badplats och camping.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022.

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj
2021.

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29
september 2021.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver

Björknäs camping sommaren 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.
3. Kostnaden för driften omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter redovisning.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda lämpliga
åtgärder för fartdämpning på vägsträckan mellan camping och badplats.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande
protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna anser att Björknäs camping som är en kommersiell
verksamhet ska drivas av extern aktör och beklagar att någon sådan ännu inte
varit intresserad.
Socialdemokraterna ser positivt på att nödvändiga investeringar görs och utgår
ifrån att arbetet fortsätter med att skapa rätt förutsättningar för en extern aktör."
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 25

2022-03-16

Policy och riktlinje om korruption och
otillbörlig påverkan
Dnr KS 21/0650

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas.
2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas.
3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra
redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna
till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar.
4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543)
upphävs.
5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 200112-07) upphävs.
6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs.

Sammanfattning
Den föreslagna policyn och riktlinjen har tre huvudsyften:
1. Uppdatera och komplettera kommunens regelverk inom området för att
följa aktuell lagstiftning.
2. Skapa en dokumentstruktur inom området som följer Riktlinje för
övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun (UBKFS
2019:17).
3. Skapa ett ramverk inom området som kan och bör brytas ned till
verksamhetsnära styrdokument.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022

•

Policy om korruption och otillbörlig påverkan

•

Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas.
2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas.
3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra
redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna
till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar.
4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543)
upphävs.
5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 200112-07) upphävs.
6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Juridikenheten
Personalavdelningen

Utdragsbestyrkande

15 (42)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 26

2022-03-16

Gestaltningspolicy Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 22/0079

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till process, tidplan och kostnad
för utarbetande av gestaltningspolicy Upplands-Bro kommun.
2. Kommunstyrelsen godkänner principer för gestaltningspolicy.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Camilla Janson (S) lämnar en protokollsanteckning som återfinns i slutet av
paragrafen.

Sammanfattning
En gestaltningspolicy kan vara ett kraftfullt verktyg för att ställa långsiktiga
krav på ny bebyggelse, omställning av byggnader samt gestaltning av offentligt
rum. Upplands-Bro kommun har en ambitiös och hög tillväxt. Att ta ett större
grepp om stadsbyggnadsfrågor genom en aktiv gestaltningspolicy är ett sätt att
säkerställa att kommunens befintliga värden tas tillvara samtidigt som
livsmiljön utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, med hög kvalitet och med
inriktningen vacker småstad där landsbygd och stad möter varandra på ett
naturligt och berikande sätt.
En gestaltningspolicy bedöms därmed vara ett kraftfullt verktyg för UpplandsBro kommun att styra och leda utvecklingen och därav är det av vikt att
kommunens beslutsfattare äger gestaltningsprocessen som ska svara på vad och
varför. Med en hög tillväxttakt är bedömningen att svaren på dessa strategiska
ställningstaganden, utan en gestaltningspolicy, kan riskera att dels skapa
utdragna och därmed kostsamma planeringsprocesser samt att
gestaltningsfrågor hanteras av enskilda aktörer.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2022

•

PM Framtagande av gestaltningspolicy - Process, tidplan och budget

•

Principer för gestaltningspolicy
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till process, tidplan och kostnad
för utarbetande av gestaltningspolicy Upplands-Bro kommun.
2. Kommunstyrelsen godkänner principer för gestaltningspolicy.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande
protokollsanteckning:
”För att arbetet ska vara stabilt över tid krävs ett samarbete över block- och
partigränser och en samarbetsvilja för Upplands-Bros bästa. Den här policyn är
tyvärr ensidigt styrd redan inledningsvis genom uppdraget att arbeta fram
policyn ”utifrån intentionen i Alliansinitiativet”
Socialdemokraterna delar intentionerna om att det finns behov av en policy för
den arkitektoniska och estetiska utformningen av områden och enskilda
byggnader. Kommunen behöver också en stadsarkitekt som tar övergripande
ansvar för stadens utveckling och visionsarbete.
Att inledningsvis politiskt styra innehållet är ingen hållbar väg framåt och
Socialdemokraterna beklagar att M L C Kd med stöd av Sd återigen rundar
demokratiska processer och styr tjänstemännens skrivelser.
Det återstår att se om även detta initiativ ska bli ytterligare en
skendemokratisk process eller om det verkligen finns den vilja att lyssna in
medborgare, representanter för andra partier och andra relevanta aktörer som
förespeglas.”
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
Bygg- och miljönämnden
Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 27

2022-03-16

Upplands-Bro kommuns åtgärder och
hantering med anledning av kriget i
Ukraina
Dnr KS 22/0191

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta
nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens
och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden,
2. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa till övriga nämnder och
bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma,
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag vidta nödvändiga förberedelser för att
kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges mottagande av ukrainska flyktingar,
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag se över vilka affärsmässiga relationer
Upplands-Bro kommun har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt
avsluta dem och ej inleda nya,
5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag se över Upplands-Bro kommuns
utbyten, samarbeten och engagemang vilka kan härledas till rysk eller
belarusisk statsfinansiering, samt ej inleda nya,
6. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att se
över vilka hjälpinsatser kommunen kan – inom ramen för det kommunala
uppdraget – göra för att stödja Ukraina,
7. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med kontor och bolag initiera dialog med civilsamhället avseende
hur samverkan kan stärkas för Upplands-Bro beredskap i mottagande av
ukrainska flyktingar samt samordnade hjälpinsatser för att stödja Ukraina,
8. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att
förbereda för att med kort varsel kunna avropa frivilliga resursgrupper (FRG)
om behov uppstår,
9. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att ordna
ytterligare utbildnings- och övningstillfällen i kris, beredskap och totalförsvar
för kommunstyrelsen utifrån rådande och nya omständigheter.

Justerandes sign
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Sammanfattning
Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner och
regioner samt enskilda, företag och det civila samhället vidtar för att förbereda
Sverige för krig.
I fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande
åtgärder. Det militära försvaret är beroende av att ett antal viktiga
samhällsfunktioner fungerar för att kunna genomföra sina uppgifter. Det civila
försvaret ska därför bistå de militära försvarsåtgärderna och medverka i de
samlade försvarsansträngningarna. De åtgärder som vidtas inom det civila
försvaret bidrar till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera
svåra påfrestningar för samhället i fredstid och resurser ska även kunna
användas i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
Kriget i Ukraina och osäkerheten kring vad som kan hända härnäst väcker
många frågor och även oro. Försvarsmakten och sakkunniga bedömer att
Sverige i dagsläget inte står inför något omedelbart hot eller väpnat angrepp.
Samtidigt behöver Sverige - såväl som Upplands-Bro kommun - rusta sig inför
det nya hotet och förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.
Kriget i Ukraina innebär en humanitär kris och miljontals människor befinner
sig på flykt. Migrationsverket har gått ut med en begäran till länsstyrelserna,
som skickades 8 mars 2022, där det framgår att Migrationsverket önskar
använda kommunernas evakueringsplatser. Platsbehovet är fördelat mellan ett
antal olika län, varav Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och
Västmanlands län gemensamt ska bidra med 4 000 platser, varav 1 000
omedelbart.
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta enligt punkterna
ovan.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2022

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta
nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens
och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden,
2. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa till övriga nämnder och
bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma,
3. Kommunstyrelsen beslutar att särskilt uppdra åt kommunledningskontoret
att säkerställa att Upplands-Bro kommun ska ha ett lager av frystorkad mat
motsvarande en veckas förbrukning inom kommunens verksamheter och för
brukare i extern regi,
Justerandes sign
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4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag vidta nödvändiga förberedelser för att
kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges mottagande av ukrainska flyktingar,
5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag se över vilka affärsmässiga relationer
Upplands-Bro kommun har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt
avsluta dem och ej inleda nya,
6. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag se över Upplands-Bro kommuns
utbyten, samarbeten och engagemang vilka kan härledas till rysk eller
belarusisk statsfinansiering, samt ej inleda nya,
7. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att se
över vilka hjälpinsatser kommunen kan – inom ramen för det kommunala
uppdraget – göra för att stödja Ukraina,
8. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med kontor och bolag initiera dialog med civilsamhället avseende
hur samverkan kan stärkas för Upplands-Bro beredskap i mottagande av
ukrainska flyktingar samt samordnade hjälpinsatser för att stödja Ukraina,
9. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att
förbereda för att med kort varsel kunna avropa frivilliga resursgrupper (FRG)
om behov uppstår,
10. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att
ordna ytterligare utbildnings- och övningstillfällen i kris, beredskap och
totalförsvar för kommunstyrelsen utifrån rådande och nya omständigheter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på följande ändring:
Att beslutspunkt 3. ”Kommunstyrelsen beslutar att särskilt uppdra åt
kommunledningskontoret att säkerställa att Upplands-Bro kommun ska ha ett
lager av frystorkad mat motsvarande en veckas förbrukning inom kommunens
verksamheter och för brukare i extern regi” styrks.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Fredrik Kjos (M) ändringsförslag. Ordföranden ställer de mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Kjos (M)
ändringsförslag.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 28

2022-03-16

Svar på motion om att bygga en
träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall
Dnr KS 19/0479

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens
lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en
del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på
önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under
utvecklingsarbetet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
I en motion inkommen den 26 juli 2019, föreslår från Naser Vukovic (S) att en
träningshall byggs i anslutning till Bro sporthall i Bro samhälle. I motionen
framhålls att föreningslivet behöver fler ytor och bokningsbara tider för att
kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller
kulturaktiviteter. Motionären yrkar också på att det förs en dialog med
föreningslivet inför byggandet av ny lokal. Enligt motionären skulle en
träningshall i anslutning till Brohuset kunna nyttjas för de aktiviteter som kan
ske i en mindre hall, vilket skulle kunna frigöra tid i de fullstora hallarna.
Kultur och fritidsnämnden yttrade sig den 26 maj 2020. Nämnden håller med
motionären om att det finns behov av fler bokningsbara tider för barn-och
ungdomar. Kultur-och fritidsnämnden anser dock att det är en stor hall som
Bro behöver och inte ytterligare en mindre. En ny fullstor sporthall finns med i
kommunens lokalförsörjningsplan som är beslutad av Kommunfullmäktige den
9 juni 2021. En förstudie för utvecklingen Bro IP är påbörjad.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett väl upparbetat samarbete
mellan kommunen och flera aktiva föreningar i Bro. Kultur- och fritidskontoret
kommer att föra en dialog med föreningslivet inför byggandet av en ny
sporthall i Bro för att så många som möjligt ska få användning och glädje av
hallen.

Justerandes sign
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Kommunledningskontoret ansluter till Kultur- och fritidsnämndens förslag om
att motionen är att anses som besvarad med hänsyn till ovanstående.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022.

•

Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall inkommen den 26 juli 2019

•

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj
2020

•

Kultur- och fritidskontorets yttrande den 3 maj 2020.

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni
2021.

•

Bilaga 2 till övergripande mål och budget 2022- lokalförsörjningsplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens
lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en
del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på
önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under
utvecklingsarbetet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till motionen.
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionären
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 29

2022-03-16

Svar på motion om rätt till 30 timmar på
förskolan
Dnr KS 20/0131

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad då Upplands Bro kommun har valt att införa tillsynstiden
om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare
som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion
som inkommit från Sara Ridderstedt (MP). Motionen handlar om ett förslag att
ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om
30 timmar per vecka i förskolan. I sitt yttrande så lyfter Utbildningskontoret att
Upplands-Bro kommun har valt att införa tillsynstiden om 30 timmar per vecka
i förskolan. Detta eftersom Utbildningsnämnden den 9 november 2021
beslutade om Alliansens budget för verksamhetsåret 2022, däri det låg ett
förslag om att erbjuda alla barn i förskolan 30 timmars tillsynstid i veckan.
Kommunledningskontoret stödjer därmed Utbildningskontoret bedömning att
motionen anses vara besvarad.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022

•

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021

•

Utbildningsnämndens yttrande den 23 november 2021

•

Motion om rätt till 30 timmar på förskolan den 14 februari 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad då Upplands Bro kommun har valt att införa tillsynstiden
om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare
som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till motionen.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning bifall till motionen.
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionären
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 30

2022-03-16

Svar på motion om stadsodling och
odling i förskolor och skolor
Dnr KS 20/0630

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till följande:
Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för
stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget
initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att
själva bestämma odlingens utformning och omfattning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Camilla Janson (S) lämnar en protokollsanteckning som återfinns i slutet av
paragrafen.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion
som inkommit från Socialdemokraterna i Upplands-Bro. Motionen gäller ett
förslag om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och
skolträdgårdar. Utbildningskontoret lyfter i sitt yttrande att de ser positivt på
förslaget om odling på förskolor och skolor. Utbildningskontoret framför dock
att förslaget om en kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en
högt prioriterad fråga i dagsläget eftersom skolor behöver mycket stöd och
handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna etableras och bli
långsiktiga. Utbildningsnämnden beslutade i och med detta på sammanträdet
den 14 december 2021 om att motionen avslås. Utbildningskontoret framför att
förskolor och skolor på eget initiativ kan införa odling som ett inslag i
undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i
kommunen.
Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontorets bedömning om att
avslå motionen med hänsyn till ovanstående.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2022

•

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021

•

Utbildningsnämndens yttrande den 22 november 2021

•

Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor den 30
september 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till följande:
Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för
stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget
initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att
själva bestämma odlingens utformning och omfattning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till motionen.
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen samt till
Socialdemokraternas protokollsanteckning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
liggande förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Syftet med motionen är att en kommunövergripande plan ska möjliggöra,
inspirera och skapa förutsättningar för förskolor och skolor att efter intresse
och initiativ kunna skapa odlingsmöjligheter.
Huvudsyftet med motionen är att förskolor och skolor fortsatt på eget
initiativ ska kunna införa odling som ett inslag i undervisningen med frihet att
skapa odlingens utformning och omfattning.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionär

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 31

2022-03-16

Svar på Motion om skolbibliotek och
bibliotekarie i varje skola
Dnr KS 21/0107

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänsyn till följande:
Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kulturoch fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad
bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer
välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder
medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande
skolbibliotek.

Sammanfattning
Den 31 januari 2021 inkom en motion om skolbibliotek från Erik Karlsson,
Vänsterpartiet. I motionen föreslås att kommunen ska tillsätta en utredning för
att komma med ett komplett förslag på hur man kan få till stånd skolbibliotek i
de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett huvudman, samt att till
utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade
bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till
elevunderlag.
Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Utbildningskontoret framför att de ser ett behov av att stötta rektorerna i deras
ansvar över att skolbibliotekens verksamhet används som en del i
undervisningen. Kultur- och fritidskontoret framför i sitt yttrande att kvaliteten
på skolbibliotek varierar mellan kommuner och mellan skolor och att
utredningen därför bör tillsättas.
I Utbildningsnämndens budget för 2022 så fördelas 1,9 miljoner kronor extra
till skolbiblioteken. Med hänsyn till detta kommer Utbildningskontoret att få i
uppdrag att göra en kartläggning av den kommunala
skolbiblioteksverksamheten. De ska i samverkan med Kultur- och
fritidskontoret genomföra en översyn av vilka utvecklingsområden som finns
hos de kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer likvärdig
verksamhet. Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontoret och Kulturoch fritidskontorets bedömning i ärendet, och föreslår Kommunstyrelsen att
motionen avslås med hänsyn till ovanstående.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 14
december 2021
Utbildningsnämndens yttrande den 29 november 2021
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
maj 2021
Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 14 april 2021
Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola inkommen den
31 januari 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänsyn till följande:
Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kulturoch fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad
bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer
välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder
medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande
skolbibliotek.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionär Erik Karlsson (V)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 32

2022-03-16

Förvärv av Härnevi 1:46
Dnr KS 22/0066

Undantagen enligt sekretess. Se kommentar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förvärv av fastigheten Härnevi 1:46 godkänns.

Jäv
Mattias Peterson (C) anmäler jäv och lämnar rummet, Lisa Edwards (C) går in
som ersättare.

Sammanfattning
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet
Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheten Härnevi 1:46 till en
köpeskilling om 8,9 mnkr.
Till köpekontraktet finns en option till säljaren att hyra fastigheten i avvaktan
på att området planläggs och att säljaren förvärvar en ny bostad. Ett hyresavtal
mellan parterna träffas i så fall med ett avstående från besittningsskyddet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förvärv av fastigheten Härnevi 1:46 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 33

2022-03-16

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning 2022
Dnr KS 21/0529

Beslut
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen samt bilaga 1
med beslut om behöriga delgivningsmottagare.

Sammanfattning
I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera
beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med
att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa
nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för
verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet
revideras allteftersom nya behov uppstår.
De revideringar som föreslås är inga av större mått. Inledningen har omarbetats
för att förtydliga delegationsordningens syfte och funktion, efter synpunkter
som kommunledningskontoret kontinuerligt tagit emot sedan den senaste
revideringen. Förtydliganden har gjorts avseende att det alltid är berörd chef
som avses som delegat och vilka chefsnivåer som förekommer i
delegationsordningen. Anpassningar har gjorts till den omorganisation som
gjorts på samhällsbyggnadskontoret. I vissa punkter har förtydligande
kommentarer lagts till och text har omarbetats för att anpassas till mer modernt
språk. När det gäller dataskyddsfrågor har en del punkter lagts till för att
förtydliga dataskyddsombudets roll och klargöra vilka ställningstaganden som
är att betrakta som beslut. Behöriga delgivningsmottagare har lyfts ut från
delegationsordningen och in i en bilaga eftersom det inte utgör ett beslut att ta
emot delgivning.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2022

•

Nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen beslutad den
29 januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01)

•

Bilaga 1, Behöriga delgivningsmottagare för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen samt bilaga 1
med beslut om behöriga delgivningsmottagare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Juridikenheten för publicering av reviderad delegationsordning

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 34

2022-03-16

Verksamhetsberättelse 2021 Kommunstyrelsen
Dnr KS 22/0007

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående budgetmedel
för investeringsprojekt till år 2022.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna.
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 46,7 mnkr. Den
stora delen av överskottet består av att Samhällsbyggnadskontoret avdelningar
inom KS redovisar ett överskott jämfört mot budget för helåret på 45,9 mnkr.
Överskottet kommer till största delen från exploateringsprojekt under 2021
som erhållit intäkter av extra ordinär karaktär bestående av
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. Dessa intäkter som tidigare
togs upp som inkomst på investeringar ska enligt RKRs nya rekommendationer
numera tas upp som intäkt.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2022

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående budgetmedel
för investeringsprojekt till år 2022.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 35

2022-03-16

Entledigande av Lisa Edwards (C) som
ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Dnr KS 18/0443

Beslut
Lisa Edwards (C) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) ska entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2022.

Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Lisa Edwards (C)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 36

2022-03-16

Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Lisa Edwards (C)
Dnr KS 18/0443

Beslut
Mattias Peterson (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Lisa Edwards (C).

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) ska entledigas som ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott. Kommunstyrelsen ska därför utse en ny ersättare i
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2022.

Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Lisa
Edwards (C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar för Centerpartiets räkning på att Mattias Peterson
(C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Lisa Edwards
(C).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 37

2022-03-16

Entledigande av Lisa Edwards (C) som
ledamot i Näringslivsrådet
Dnr KS 22/0186

Beslut
Lisa Edwards (C) entledigas som ledamot i Näringslivsrådet.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) utsågs till ledamot i näringslivsrådet av Kommunstyrelsen, §
14 den 23 januari 2019. Lisa Edwards (C) ska nu entledigas från sitt uppdrag
som ledamot i Näringslivsrådet i och med att Centerpartiet har bytt
gruppledare.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022

Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas som ledamot i Näringslivsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Lisa Edwards (C)
Näringslivschef
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 38

2022-03-16

Val av ny ledamot i Näringslivsrådet
efter Lisa Edwards (C)
Dnr KS 22/0186

Beslut
Mattias Peterson (C) utses till ny ledamot i Näringslivsrådet efter Lisa Edwards
(C).

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) utsågs till ledamot i näringslivsrådet av Kommunstyrelsen, §
14 den 23 januari 2019. Lisa Edwards (C) ska nu entledigas från sitt uppdrag
som ledamot i Näringslivsrådet i och med att Centerpartiet har bytt
gruppledare, och en ny ledamot behöver väljas in.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022

Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ledamot i Näringslivsrådet efter Lisa Edwards (C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar för Centerpartiets räkning på att Mattias Peterson
(C) utses till ny ledamot i Näringslivsrådet efter Lisa Edwards (C).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Näringslivschef
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 39

2022-03-16

Rapporter

Temaärende – Överförmyndaren
Överförmyndare Eva Bengtsson informerar om överförmyndarfrågor och
tillhörande överförmyndarkansli som kommunen har tillsammans med
Järfälla.
Temaärende – Kraftledningar
Johanna Forsberg Malmsten, översiktsplanerare, informerar
Kommunstyrelsen om kraftledningar och kapacitetsutmaningen i
Stockholmsregionen.
Kommundirektörens rapporter
•
•
•
•
•
•

Information från bolagen
Trygghet och säkerhet
Björknäs
Säkerhetsläge omvärld
Arbetsmiljö
Övrigt

Samhällsbyggnadschefens rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Processkartläggning pågår
Tillskottsvattenutredning
Inventering parkbänkar
Flygfotografering
Blåljuskontrollen
Avfallsplan
Trädgårdsstaden
Riktlinjer för namnberedning
Tillsynsplan

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 40

Justerandes sign

2022-03-16

Delegationsbeslut

1.

Anläggningsarrende, Kungsängens-Tibble 1:41
Dnr KS 22/0100

2.

Beslut om granskning av förslag till ändring av byggnadsplan för del av
fritidsområdet Björknäs (Sågbacken), nr 5601-F inklusive dess ändring
Ä8104 nr Ä5601 och 8104
Dnr KS 21/0555

3.

Beslut om granskning av förslag till ändring av byggnadsplan - Ändring av
del av Björknäs, (området Verkaviken) nr 6302-F inklusive dess ändring
Ä8105 nr Ä6302 och 8105, Verkaviken
Dnr KS 21/0556

4.

Tillförordnad kommundirektör den 25 februari till den 4 mars 2022
Dnr KS 22/0001

5.

Fullmakt att genomföra ansökan om stöd, Gröna och trygga samhällen
(Omdaning Bro)
Dnr KS 21/0359

6.

Upplands-Bro kommun hissar den Ukrainska flaggan
Dnr KS 22/0001

7.

Omsättning av lån
Dnr KS 22/0001

8.

Delegationsbeslut- avstå från att svara på remiss, Riksarkivets förslag till
författningar, FormatE
Dnr KS 21/0532

9.

Tillförordnad socialchef den 23 - 27 mars 2022
Dnr KS 22/0001

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 41

Justerandes sign

2022-03-16

Anmälningar

1.

Inbjudan till deltagande i regeringsuppdraget; Delaktighet och deltagande
i den lokala demokratin
Dnr KS 22/0018

2.

Svar på frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 (2).pdf
Dnr KS 21/0654

3.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner
2022-01-18
Dnr KS 22/0089

4.

Risker och konsekvenser av hot och hat - Webbinarium 17 februari
angående hot och hat mot förtroendevalda
Dnr KS 22/0019

5.

Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 22
december 2021
Dnr KS 22/0088

6.

Svarsjournal Bostadsmarknadsenkät 2022.docx
Dnr KS 21/0683

7.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 14 Regler för tilldelning av Årets
Upplands-Broförening
Dnr KFN 21/0037

8.

Regional nätverksträff för klimatanpassning 17 februari 2022
Dnr KS 22/0018

9.

SKRs Modellkoncept för jämställdhet i februari 2023
Dnr KS 22/0019

10.

Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-12-17
Dnr UN 21/0009

11.

Regeringsbeslut - Tillägg till uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med
ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år,
Ju2022/00421 mfl.
Dnr KS 22/0018

12.

Inbjudan till ett säkerhetsarbete
Dnr KS 22/0019

13.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 34 Upphävande av beslut om lokala
åtgärder för kultur- och fritidsverksamheten i Upplands-Bro kommun med
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

anledning av Covid-19
Dnr KFN 21/0019

Justerandes sign

14.

Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM) 2021-12-15
Dnr KS 21/0013

15.

Protokoll Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 2022-02-14
Dnr KFT 20/0002

16.

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 1 Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2022
Dnr KFT 22/0001

17.

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 3 - Uppföljning
av ägardirektiv under 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och
AB Upplands-Brohus
Dnr KFT 22/0002

18.

Kommunfullmäktiges beslut § 22 - Entledigande av Mattias Peterson (C)
som ersättare i Kommunstyrelsen
Dnr KS 22/0032

19.

Kommunfullmäktiges beslut § 23 - Entledigande av Lisa Edwards (C) som
ledamot i Kommunstyrelsen
Dnr KS 22/0032

20.

Kommunfullmäktiges beslut § 37 - Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen
efter Mattias Peterson (C)
Dnr KS 22/0032

21.

Kommunfullmäktiges beslut § 38 - Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen
efter Lisa Edwards (C)
Dnr KS 22/0032

22.

Kallelse till Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes styrelsemöte 2022-03-08
Dnr KS 22/0164

23.

Socialkontorets samverkanprotokoll 2022-02-14
Dnr SN 22/0010

24.

Svar på Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2021
Dnr KS 21/0612

25.

Inbjudan till Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering i Tylösand
15-16 maj 2022
Dnr KS 22/0018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2022-03-16

26.

Protokoll Cesam och KLK samverkansgrupp 22-01-21
Dnr KS 22/0022

27.

Sammanträdesprotokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
2022-03-02
Dnr KS 22/0087

28.

Kallelse till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte den 29 april 2022
Dnr KS 22/0181

Utdragsbestyrkande
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