PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

1 (40)

Sammanträdesdatum:

2021-04-14
Teams, 2021-04-14 14:00-16:15

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Fredrik Kjos, ordförande (M)
Martin Normark, 1:a vice ordförande (L)
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
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)

Beslutande

Närvarande ersättare

Börje Wredén (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
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)
Juan Chacon (S)

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-04-20 kl. 09:00

Paragrafer

§§ 40-42 44-58

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................
Sara Wiesner

Ordförande

...................................................................
Fredrik Kjos (M)

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2021-04-20

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Sara Wiesner

2021-05-11

Övriga deltagare

Ida Texell, Kommundirektör
Sara Wiesner, Kommunsekreterare
Sara Lauri, Kanslichef
Anders Nilfjord, Ekonomichef § 49-51
Linda Edgren, tf. Samhällsbyggnadschef
Ylva Malm, tf. bitr. Samhällsbyggnadschef
Ann Hermansson Alm, VD AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
kommunfastigheter AB § 58 Temaärende
Maria Elfström, Kommunekolog § 40
Andreas Silander, Projektledare § 44
Charlotte Ahlstrand, Exploateringschef § 44
Susanne Evert, Samhällsplanerare § 56
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna
Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Plats och tid

Teams, 2021-04-14 14:00-16:15

Ajournering

14:45- 14:55
Ledamöter

Fredrik Kjos, ordförande (M)
Martin Normark, 1:a vice ordförande (L)
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
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)

Beslutande

3 (40)

Närvande ersättare

Börje Wredén (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
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)
Juan Chacon (S)

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-04-20 kl. 16:30

Paragrafer

§ 43

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................
Sara Wiesner

Ordförande

...................................................................
Fredrik Kjos (M)

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2021-04-14

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Sara Wiesner

2021-05-05

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum:

2021-04-14
Ida Texell, Kommundirektör
Sara Wiesner, Kommunsekreterare
Sara Lauri, Kanslichef
Anders Nilfjord, Ekonomichef § 49-51
Linda Edgren, tf. Samhällsbyggnadschef
Ylva Malm, tf. bitr. Samhällsbyggnadschef

Ann Hermansson Alm, VD AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
kommunfastigheter AB § 58 Temaärende
Maria Elfström, Kommunekolog § 40
Andreas Silander, Projektledare § 44
Charlotte Ahlstrand, Exploateringschef § 44
Susanne Evert, Samhällsplanerare § 56
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna
Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (40)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

5 (40)

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Innehållsförteckning
§ 40

Yttrande samråd om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
2021-2027 för Norra Östersjöns
vattendistrikt

7

§ 41

Samrådsyttrande – Verksamhet som
innefattar behandling och återvinning av
lösningsmedelsavfall

9

§ 42

Komplettering av beslut om utvidgning av
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön

11

§ 43

Svar på förfrågan om underlag inför
revidering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037

13

§ 44

Beslut om att inleda upphandling av
infrastruktur i Trädgårdsstaden

15

§ 45

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag vår 2021

16

§ 46

Redovisning av obesvarade motioner vår
2021

17

§ 47

Omdaning Bro

18

§ 48

Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till
beredande organ för Omdaning Bro

20

§ 49

Finanspolicy för Upplands-Bro kommun

21

§ 50

Budgetunderlag 2022 med planering för
2023-2024 – Kommunstyrelsen

23

§ 51

Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro
kommun

24

§ 52

Entledigande av Liselott Lundgren ( C)
som ersättare i stiftelsen Lövsta gård

29

§ 53

Val av ny ersättare i stiftelsen Lövsta gård
efter Liselott Lundgren ( C)

30

§ 54

Entledigande av Göran Malmestedt (M)
som ersättare i Trygghetsskottet

31

§ 55

Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet
efter Göran Malmestedt (M)
Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP
Bro
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S)Kompetensförsörjning och
kompetensutveckling

32

§ 58

Rapporter

33

§ 59

Delegationsbeslut

38

§ 60

Anmälningar

39

§ 56
§57

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Ändring av föredragningslista§ 56 Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro- läggs till på dagordningen.
§57 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S)- Kompetensförsörjning och
kompetensutveckling- läggs till på dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 40

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Yttrande samråd om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 för
Norra Östersjöns vattendistrikt
Dnr KS 21/0068

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till vattenmyndigheten för
Norra Östersjöns vattendistrikt överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag
till yttrande daterat den 19 mars 2021.

Sammanfattning
Vatten är livsviktigt för allt levande och vatten är allas intresse. Inom EU
bedrivs en gemensam vattenpolitik och syftet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag, grundvatten och i kustnära havsområden.
Arbetet bedrivs i sexårscykler och inför nästa period 2021-2027 sker nu ett
samråd mellan perioden 1 november 2020 – 30 april 2021. Det som samråds är
förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer samt
delförvaltningsplan mot vattenbrist och torka. Till samrådet hör också en
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till åtgärdsprogram.
Samhällsbyggnadskontoret har granskat underlagen och sammanställt
synpunkter i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021

•

Förslag till yttrande den 19 mars 2021

•

Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt

•

Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt

•

Förslag till miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Norra Östersjöns
vattendistrikt

•

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

•

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 för
Norra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till vattenmyndigheten för
Norra Östersjöns vattendistrikt överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag
till yttrande daterat den 19 mars 2021.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 41

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Samrådsyttrande – Verksamhet som
innefattar behandling och återvinning
av lösningsmedelsavfall
Dnr KS 21/0201

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till Sweco överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 12 mars 2021.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har inbjudits till samråd avseende ny anläggning med
verksamhet som innefattar behandling och återvinning av lösningsmedelsavfall
vid Högbytorp. Solvent Recycling Solutions Högbytorp AB planerar att ansöka
till mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Sweco vill
få in eventuella synpunkter på samrådsunderlag rörande verksamhetens
lokalisering, omfattning och utformning samt miljökonsekvensbeskrivningens
föreslagna disposition och utformning. Samhällsbyggnadskontoret har granskat
underlaget och förslår synpunkter, i huvudsak gällande planenligheten.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2021

•

Länsstyrelsen Stockholms meddelande om avgränsningssamråd för
planerad avfallsverksamhet på del av område 1b, Högbytorp i
Upplands-Bro kommun, daterad 5 mars 2021

•

Samrådsunderlag som inkom 3 februari 2021
−
−
−
−
−

Bilaga 1 Processritning
Bilaga 2 Layoutskiss
Bilaga 3 Sevesoberäkning ansökt verksamhet
Bilaga 4 Sevesoberäkning inkl. nuvarande verksamhet
Bilaga 5 Föreslagen disposition på Miljökonsekvensbeskrivning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till Sweco överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 12 mars 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Protokollsanteckning
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Den planerade verksamheten ska enligt ansökan behandla upp till 20 000 ton
farligt avfall per år och avser en betydande miljöpåverkan. Miljöpartiet
inväntar samrådsunderlag rörande verksamhetens lokalisering, omfattning och
utformning samt miljökonsekvensbeskrivningens föreslagna disposition och
utformning inför vidare ställningstagande”.
Beslutet skickas till:
Solvent Recycling Solutions Högbytorp AB, c/o Sweco Sverige AB, att.
Elin.tornander@sweco.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 42

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Komplettering av beslut om utvidgning
av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön
Dnr KS 21/0180

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Anta tillägg till föreskrifter och skötselplan för det utvidgade området
Raskeboda.
2. Anta dokumentet ”Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad
utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun
samt tillägg till föreskrifter och skötselplan” daterat den 23 mars 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 § 57 om att utvidga det
befintliga naturreservatet Lillsjön-Örnässjön med ett område: Raskeboda.
Utvidgningen omfattade del av fastigheten Husby 1:12 (den del som omfattar
Raskebodavägen) och del av fastigheten Raskeboda 1:1. Beslutet vann laga
kraft den 5 juli 2018.
Genom beslutet från 2018 utvidgades naturreservatet geografiskt med området
Raskeboda. Däremot uteblev beslut om tillägg av föreskrifter och uppdatering
av skötselplan. Därför är detta ärende av administrativ karaktär som syftar till
att komplettera beslutet från 2018.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021

•

Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad utvidgning av
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun samt tillägg
till föreskrifter och skötselplan, daterat den 23 mars 2021

•

Kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2018, § 57

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018

•

Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun

•

PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”

•

Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att
avslå överklagandet

•

Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
(21 december 2016, § 152)
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

•

Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)

•

Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte
förslag till skötselplan

•

Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet – LONA ”Reservatsbildning Lillsjön –
Örnässjön, etapp 2”

•

Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för LillsjönÖrnässjön i Upplands-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 201404-15, dnr 212-000488)

•

Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet – LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av
ett kommunalt naturreservat, etapp 1”

•

Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, KF 2011-12-15 § 162

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Anta tillägg till föreskrifter och skötselplan för det utvidgade området
Raskeboda.
2. Anta dokumentet ”Fastställande av beslutsdokument för redan beslutad
utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun
samt tillägg till föreskrifter och skötselplan” daterat den 23 mars 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 43

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Svar på förfrågan om underlag inför
revidering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037
Dnr KS 21/0109

Beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att som eget svar på Region Stockholms
förfrågan om underlag inför revidering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissvar daterat den 20 mars 2021
med följande tillägg:
Kommunstyrelsen vill förutom fokus på kvartstrafik till Bro samt bättre
tvärförbindelser också se ett större fokus på sammanhängande cykelstråk
för ökad cykelpendling. Kommunstyrelsen vill också undersöka
möjligheten till trafik på vatten och ser gärna en pilotstudie i frågan med
lämplig dragning för sjötrafik till en eller flera knytpunkter i vår kommun,
inte minst utifrån belastning på vägnätet för buss- och bilpendling.
2 Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Länsplanen är en del av infrastrukturplaneringen i länet och handlar om
investeringar i det regionala transportsystemet. I Stockholms län ansvarar
Region Stockholm för arbetet med länsplanen. Länsplanerna kompletteras av
en nationell plan för infrastruktur som tas fram av Trafikverket.
Nuvarande länsplan gäller åren 2018–2029. Region Stockholm har nu påbörjat
arbetet med att revidera länsplanen för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län, för åren 2022–2033 alternativt 2037. Som en del i detta arbete
begär nu Region Stockholm in förslag om vilka objekt som bör ingå i
länsplanen från bland annat kommunerna. Regionen vill få in uppdaterade
beskrivningar av brister och behov i länets trafiksystem fram till år 2037 och
önskar att åtgärdsförslagen är väl avvägda och prioriterade. Bristerna och
behoven kan gälla åtgärder inom samtliga transportslag och höra hemma i
såväl länsplan som nationell plan.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till remissvar den 20 mars
2021.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2021

•

Regionstyrelsens remissbrev den 28 januari 2021
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Regionledningskontorets PM inför revidering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 den 28 januari 2021

Förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att som eget svar på Region Stockholms
förfrågan om underlag inför revidering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissvar daterat den 20 mars 2021.

2 Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med följande
tillägg:
”Miljöpartiet vill förutom fokus på kvartstrafik till Bro samt bättre
tvärförbindelser också se ett större fokus på sammanhängande cykelstråk för
ökad cykelpendling. Vi vill också undersöka möjligheten till trafik på vatten, vi
ser gärna en pilotstudie i frågan med lämplig dragning för sjötrafik till en eller
flera knytpunkter i vår kommun, inte minst utifrån belastning på vägnätet för
buss- och bilpendling.”
Vänsterpartiet yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Socialdemokraterna yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Moderaterna yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Kristdemokraterna yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Centerpartiet yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Liberalerna yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med Sara
Ridderstedt (MP) tilläggsyrkande, då ingen har yrkat på enbart liggande
förslag. Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Region Stockholm, Regionledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Beslut om att inleda upphandling av
infrastruktur i Trädgårdsstaden
Dnr KS 19/0361

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att inleda upphandling av entreprenadarbeten för
genomförande av detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 1.

Sammanfattning
Detaljplanen har vunnit laga kraft i november 2017 och i samband med det
åtog sig kommunen att genomföra utbyggnaden i tillhörande
exploateringsavtal. Utbyggnaden måste påbörjas innan den 15 åriga
genomförandetidens utgång. Om inte kommunen fullföljer sina åtaganden så
kan det inbära att exploatörer som är avtalspart inom planområdet är
berättigade till planskada och ersättning för utebliven vinst.
Upphandling av markentreprenad för genomförandet av detaljplanen för
Trädgårdsstaden etapp 1, ingående delar är allmänna anläggningar såsom gator,
gång -och cykelbanor, dagvattendammar, parker och övrig rekreation samt
VA- ledningar.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2021

•

Detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 1, laga kraftvunnen den 13
november 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att inleda upphandling av entreprenadarbeten för
genomförande av detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 1.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Upphandlingsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag vår 2021
Dnr KS 20/0760

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 30
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021
godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Redovisning av obesvarade motioner
vår 2021
Dnr KS 20/0761

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 mars 2021 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 25 obesvarade
motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 mars 2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Omdaning Bro
Dnr KS 21/0226

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner projektdirektiv Omdaning Bro
2. Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag att utlysa
markanvisningstävling Bro Centrum
3. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan kvartal 2 och kvartal 3 för
2021

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun arbetar på flera olika sätt med utvecklingen i tätorten
Bro. För att kraftsamla kring arbetet samt skapa riktning framåt och tydlighet i
arbetet så har initiativ tagits till projektet Omdaning Bro. Under första kvartalet
2021 har ett arbete genomförts vid Kommunstyrelsens kontor på uppdrag av
Kommundirektör. Arbetet sammanfattas i Projektdirektiv för Omdaning Bro,
handlingsplan för kommande kvartal 2021 samt i de grundläggande
förutsättningarna inför ett beslut om en Markanvisningstävling, Bro Centrum.
Arbetet inom Omdaning Bro har inriktningen att integrera fysisk planering och
sociala aspekter i samhällsplaneringen med social hållbarhet som överordnat
perspektiv samt inriktning mot framtidens småstad. Genomförandet av
projektet sker genom att parallellt arbeta med åtgärder på kort sikt och åtgärder
på lång sikt inom samma ramverk. Utgångspunkt för arbetet är kommunens
vision, Ett hållbart Upplands Bro – kommunen som ger plats, samt Fördjupad
Översiktsplan Bro och är att betrakta som ett genomförande av desamma.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021

•

PM Projektdirektiv Omdaning Bro den 26 mars 2021

•

PM Uppdrag markanvisningstävling Bro Centrum den 26 mars 2021

•

PM Handlingsplan Omdaning Bro kvartal 2 och kvartal 3 2021 den 26
mars 2021

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner projektdirektiv Omdaning Bro
2. Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag att utlysa
markanvisningstävling Bro Centrum
3. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan kvartal 2 och kvartal 3 för
2021
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadsutskottet
Upplands-Bro Hus
Utveckling Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott utses
till beredande organ för Omdaning Bro
Dnr KS 21/0141

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.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till det beredande organet för Omdaning
Bro. Inom ramen för sitt beredande uppdrag ges kommundirektören
förutsättningar att tillse relevanta utredningar.
De partier som inte har en invald ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott ges en adjungerad plats när Omdaning Bro bereds. De
adjungerade ges yttranderätt.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2021

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.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Finanspolicy för Upplands-Bro kommun
Dnr KS 21/0235

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner finanspolicy för Upplands-Bro
kommun
2. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens långfristiga
lån till 250 miljoner kronor
3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens kortfristiga
lån till 75 miljoner kronor
Kommunstyrelsen beslutar:
Att lämna följande tillägg till kontoret för beredning: ”Kommunstyrelsens mål
är att Upplands-Bro kommun ska gå före när det gäller miljö- och klimatfrågor
vilket ska genomsyra hela verksamheten. Därför ska också kapitalförvaltningen
aktivt arbeta för att investera fossilfritt. Investeringar i bolag som på ett
konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan ska premieras. Investeringar
får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning
eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja
eller gas”.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-15 § 109 om finanspolicy. I denna
revidering av finanspolicyn är det i huvudsak två förändringar.
Istället för att enbart besluta om ramar för nyupplåning i samband med
budgetbeslutet föreslås att kommunfullmäktige istället fastställer en total
låneram för kommunen gällande både långfristiga och kortfristiga lån. De
föreslagna nivåerna i detta ärende är en summering av tidigare fattade beslut
om nyupplåning. Genom att besluta om revidering av den sammanlagda
låneramen vid nyupplåning blir det tydligare vad beslutet innebär för
kommunens finansiella situation.
I samband med revideringen har finanspolicyn även kompletterats med ett
avsnitt om hållbarhet vid medelsplacering och upplåning.
Finansverksamheten skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan
spekulativa inslag. Målet är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på
kort och lång sikt samt inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera
risker och räntekostnader. Det ska också säkerställas att finansverksamheten
bedrivs med god intern kontroll.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-27

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner finanspolicy för Upplands-Bro
kommun
2. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens långfristiga
lån till 250 miljoner kronor
3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens kortfristiga
lån till 75 miljoner kronor

Förslag till beslut på sammanträdet
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall med följande tillägg:
Miljöpartiets mål är att Upplands-Bro kommun ska gå före när det gäller miljöoch klimatfrågor vilket ska genomsyra hela verksamheten. Därför ska också
kapitalförvaltningen aktivt arbeta för att investera fossilfritt. Investeringar i
bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan ska
premieras. Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering,
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan
okonventionell fossil olja eller gas.”
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till Sara
Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Sara Ridderstedts (MP) tilläggsyrkande och
föreslår att det överlämnas till kontoret för beredning.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med Sara
Ridderstedt (MP) tillägg som överlämnas till kontoret för beredning, då ingen
har yrkat på enbart liggande förslag. Ordförande finner att Kommunstyrelsen
har beslutat enligt detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga bolag inom kommunkoncernen
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Budgetunderlag 2022 med planering för
2023-2024 – Kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0003

Beslut
Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2022 med planering för 20232024 för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i februari att ge samtliga nämnder i uppdrag att ta
fram ett underlag till budget 2022 med planering för 2023-2024. Underlaget
ska bestå av en analys av nuläget, inspirerande jämförelser samt prioriteringar
för budget 2022-2024. Under perioden behöver fokus handla om hur redan
befintlig ram kan nyttjas bättre. Prioriteringarna ska ta sin grund i analysen av
nuläget och med ett fokus på det som göras. Kommunstyrelsens underlag
redovisas i bilaga 1.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2022 med planering för 20232024 för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 21/0011

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att årsredovisning 2020 godkänns.
2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2021 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
3. Att 30 mnkr avsätts till sociala investeringsfonden
Kommunstyrelsen beslutar:
Att kommundirektören får i uppdrag att revidera riktlinjer för den sociala
investeringsfonden med fokus på social hållbarhet

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
deltar inte i beslutspunkterna 1 och 2.
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutspunkterna 1 och 2.
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
reserverar sig mot beslutspunkt 3 till förmån för eget förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutspunkt 3 till förmån för
Socialdemokraternas förslag.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.
Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram.
Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella
rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och
personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser och
uppföljningsrapporter för Intern styrning och kontroll finns som bilagor till
årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god
redovisningssed.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 93,1 mnkr, varav försäljning inom
exploateringsverksamheten uppgår till 80,7 mnkr. 30 mnkr avsätts till den
sociala investeringsfonden, vilket gör att 47,7 mnkr finns reserverade i fonden
inför 2021. Inga medel avsätts till resultatutjämningsreserven, som uppgår till
107 088 tkr.
Årets balanskravresultat är 84 424 tkr. Balanskravsresultatet innebär att
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. I
förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen
för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även
nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål
presenteras, samtliga nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att årsredovisning 2020 godkänns.
2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2021 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
3. Att 30 mnkr avsätts till sociala investeringsfonden
Kommunstyrelsen beslutar:
Att kommundirektören får i uppdrag att revidera riktlinjer för den sociala
investeringsfonden med fokus på social hållbarhet

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att beslutspunkt 3
ändras till:
3.Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond.
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning även på följande
tillägg:
4. Att kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram riktlinjer för
kompetensförsörjningsfonden samt genomföra en översyn av kommunens
kompetensförsörjningsplan kopplat till kompetensförsörjningsfonden.
5. Upplands-Bro kommun betalar ut en bonus till anställda efter hårt arbete
under Coronapandemin om 2 000 kr per person. Bonusen betalas till alla
anställda som jobbat halvtid eller mer sedan våren 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
beslutspunkt 5.
Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning bifall till liggande beslutspunkt
3 samt på avslag av Socialdemokraternas förslag till beslutspunkter 4 och 5.

Beslutsgång

Beslutspunkterna 1 och 2
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen
har beslutat enligt kontorets förslag till beslut.
Beslutspunkt 3
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan
besluta enligt liggande förslag och finner bifall. Votering begärs och
genomförs där de som röstar på kontorets förslag säger Ja och de som röstar på
Socialdemokraternas förslag säger Nej. Vid votering lämnas 8 Ja-röster och 5
Nej-röster.
Ordföranden finner därmed att Kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande
förslag.
Beslutspunkt 4
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, avslag samt
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen bifaller avslagsyrkandet.
Beslutspunkt 5
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, avslag samt
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen bifaller avslagsyrkandet. Votering begärs och
genomförs där de som röstar på avslag säger Ja och de som röstar på
Socialdemokraternas förslag säger Nej. Vid votering lämnas 8 Ja-röster och 6
Nej-röster.
Ordföranden finner därmed att Kommunstyrelsen bifaller avslagsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Omröstningsresultat beslutspunkt 3
JA
Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards ( C)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Andreas Åström (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Erik Karlsson (V)

X

Fredrik Kjos (M)

Justerandes sign

NEJ

X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Omröstningsresultat beslutspunkt 5
JA
Martin Normark (L)

NEJ

X

Camilla Janson (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards ( C)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Andreas Åström (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Erik Karlsson (V)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Entledigande av Liselott Lundgren ( C)
som ersättare i stiftelsen Lövsta gård
Dnr KS 19/0010

Beslut
Liselott Lundgren (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i stiftelsen
Lövsta gård.

Sammanfattning
Liselott Lundgren (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i stiftelsen Lövsta gård.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 23 mars 2021.

Förslag till beslut
Liselott Lundgren (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i stiftelsen
Lövsta gård.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Liselott Lundgren ( C)
Stiftelsen Lövsta gård
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 53

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Val av ny ersättare i stiftelsen Lövsta
gård efter Liselott Lundgren ( C)
Dnr KS 19/0010

Beslut
Anders Bjurefors (C) utses till ny ersättare i stiftelsen Lövsta gård efter Liselott
Lundgren (C).

Sammanfattning
Liselott Lundgren (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i stiftelsen Lövsta gård. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny
ersättare.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2021.

Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ersättare i stiftelsen Lövsta gård efter Liselott Lundgren
(C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) föreslår att Anders Bjurefors (C) utses till ny ersättare i
stiftelsen Lövsta gård efter Liselott Lundgren (C).

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt Lisa Edwrads (C)
förslag till beslut och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Stiftelsen Lövsta gård
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 54

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Entledigande av Göran Malmestedt (M)
som ersättare i Trygghetsskottet
Dnr KS 18/0424

Beslut
Göran Malmestedt (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Trygghetsutskottet.

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Trygghetsutskottet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2021

Förslag till beslut
Göran Malmestedt (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Trygghetsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kontorets förslag tillbeslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den förtroendevalde
Trygghetsutskottet
Förtroendemannaregistret
Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet
efter Göran Malmestedt (M)
Dnr KS 18/0424

Beslut

Ärendet bordläggs

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Trygghetsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ersättare
i Trygghetsutskottet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2021

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Göran Malmestedt (M).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Trygghetsutskottet
Förtroendemannaregistret
Sekreterare
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Direktiv för det fortsatta arbetet med
FÖP Bro
Dnr KS 21/0168

Beslut
1. Ärendet bordläggs
2. Kommunstyrelsen sammankallar till extra sammanträde den 28 april för
att behandla ärendet.

Sammanfattning
Ett antal viktiga frågor, så kallade knäckfrågor, behöver avgöras innan arbetet
med utställningsförslaget till FÖP Bro kan slutföras. För dessa frågor
efterfrågar Samhällsbyggnadskontoret fördjupad vägledning från
Samhällsbyggnadsutskottet. Vägledningen från Samhällsbyggnadsutskottet ges
nu i form av särskilda direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro.
Ställningstagandet utgår från dessa knäckfrågor:
•

CENTRUM:
‒ Var ligger ett framtida Centrum i Bro?

•

STATIONSOMRÅDET:
‒ Är området en punkt att passera eller en punkt att samlas vid?
En barriär eller en knutpunkt?

•

ENKÖPINGSVÄGEN & KÖPMANVÄGEN:
‒ Hur ser huvudstråken ut i framtida Bro?

Direktiven ska utgöra utgångspunkter för det fortsatta arbetet med fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Bro.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 13 april 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar följande direktiv för det fortsatta arbetet med
fördjupad översiktsplan för Bro:
1

Justerandes sign

Genom aktiva beslut och insatser förflyttar kommunen gradvis
tyngdpunkten i Bro söderut mot Centrumrondellen vid
Enköpingsvägen och mot Köpmanvägen, för att i förlängningen knyta
ihop station och centrum. Detta möjliggörs genom att aktivt arbeta med
befintligt centrum, utemiljöer och kommersiella förutsättningar, och även
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genom att främja handel och möjliga affärslokaler söder om dagens
centrum ner mot rondellen och Köpmanvägen.
2

Kommunen ska utveckla stationen till en mötesplats och knutpunkt i
småstaden Bro, där människor från olika delar av Bro kan mötas.
Verka för att skapa en västlig entré till stationen för att ytterligare
knyta ihop Trädgårdsstaden med Bro norr om järnvägen.

3

Kommunen ska utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till
huvudstråk och småstadsgator som knyter ihop Bro och på så sätt
stärker sammanhållningen och småstadskänslan. För Enköpingsvägen
bör detta ske med hjälp av förtätning med bebyggelse av småstadstyp och
medveten gestaltning av gaturummet. För Köpmanvägen handlar det om att
skapa ett tydligare stråk med hjälp av gestaltning och, om det finns
förutsättningar i form av tillgängliga ytor, skapa målpunkter och aktiviteter
längs vägen. Om det tillkommer ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det
viktigt att även denna får en gestaltning som för tankarna till småstad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar på att ärendet bordläggs.
Fredrik Kjos (M) stödjer förslag om bordläggning och föreslår att
Kommunstyrelsen sammankallar till ett extra sammanträde den 28 april.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut vilket är bordläggning.
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen kan besluta om att kalla till
ett extra sammanträde den 28 april för att lyfta ärendet på nytt och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Alla nämnder
AB Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter
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Ledamotsinitiativ från Camilla Janson
(S)- Kompetensförsörjning och
kompetensutveckling
Dnr KS KS 21/0279

Beslut
Ärendet överlämnas till Kommunledningskontoret för beredning.

Sammanfattning

Camilla Janson (S) väcker för Socialdemokraternas räkning ett
ledamotsinitiativ under Kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021
som föreslår följande:
”Upplands-Bro har ett antal år använt resultat i boksluten till att avsätta medel i
en social investeringsfond. Tanken var god när fonden inrättades och det har
kommit fram en del bra projekt under åren MEN det har funnits ett för stort
fokus och tilltro till tillfälliga insatser och projekt.
Det är dags att tänka nytt, jobba mer långsiktigt. Sociala
investeringsfondens mål att pröva nya metoder för att främja trygghet, lärande
och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland
kommuninvånarna ska implementeras i ordinarie arbete.
Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att
kommuner behöver behålla och rekrytera medarbetare de kommande
åren.
Socialdemokraterna ser att det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på
arbetsmarknaden och det finns kompetensbrist inom vissa områden. Därför ska
Upplands-Bro kommun erbjuda kompetensförsörjning och
kompetensutveckling.
I samband med att årsbokslutet kan man avsätta delar av resultatet till
investeringar förutsatt att man pekar ut en summa och vad den ska användas
till. För att möjliggöra för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya
karriärvägar vill Socialdemokraterna använda våra pengar dvs del av
kommunens resultat vid bokslut till en kompetensförsörjningsfond.
Detta är en viktig satsning för att befintliga och nya medarbetare ska få ta del
av kompetensutveckling. Att erbjuda kompetensutveckling är ett viktigt steg i
arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, men också nödvändigt för att
kommunens verksamheter ska möta upp Upplands-Bro bornas behov. Fonden
ska också möjliggöra olika satsningar för att attrahera nya medarbetare till
Upplands-Bro kommun.
Justerandes sign
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De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på en uppgraderad
kompetensstrategi.”

Beslutsunderlag
•

Socialdemokraternas ledamotsinitiativ den 14 april 2021

Förslag till beslut i ledamotsinitiativet
1. Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond av resultatet för
årsbokslutet 2020.
2. Att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av
kommunens kompetensförsörjningsplan och kopplas planen till
regelverk för kompetensförsörjningsfonden.
3. Återkomma med förslag till uppdaterad kompetensförsörjningsplan och
regelverk för kommunens kompetensförsörjningsfond.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet lämnas till kontoret för beredning.
Camilla Janson (S) stödjer Fredrik Kjos (M) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden fråga om Kommunstyrelsen kan besluta att överlämna ärendet till
kontoret för beredning och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

36 (40)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesdatum:

2021-04-14

Rapporter

Temaärende- Bolagen
Ann Hermansson Alm informerar om kommunens bolag och deras arbete. Hon
ger en genomgång av vad som hände i bolagen under 2020 och informerar om
vad som händer idag och hur planeringen ser ut framåt.

Kommundirektörens rapport:
•

Covid-19
o Statistik och läget i stort.
o Vaccination.
o KPMG.

•

Trygghet och säkerhet.

•

Sommar i Upplands-Bro.

Samhällsbyggnadschefens rapport:
•
•
•
•

Justerandes sign

Presentation av Ylva Malm, ny tf. bitr. Samhällsbyggnadschef.
Rösaringsvägen.
Vattenförvaltning.
LONA-bidrag, lokala naturvårdsprojekt
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Delegationsbeslut

1.

Upptagande av nytt lån om 70 000 000 kr

2.

Beslut om att anta reviderad riktlinje om hantering av begäran om allmän
handling

3.

KS 21/0199-1 - Begäran om allmän handling - Upphandling inom IT-drift

4.

Dokumenthanteringsplan för processen Hantera anmälningar om
missförhållanden och oegentligheter (visselblåsarfunktion)
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Anmälningar

1.

Ordförandebeslut - revidering av tidigare beslut om anpassning inom
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med anledning av Covid19

2.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3 Kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning 2021

3.

Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 2 Lokala anpassningar och
aktivitetsstöd med anledning av Covid-19

4.

Inbjudan från SKR - Branschdagarna, 11-12 maj 2021

5.

Cirkulär 21:14 från SKR - Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört
att gälla

6.

Inbjudan från SKR - Demokratidagarna 14 och 15 april 2021

7.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuners
sammanträde den 23 februari 2021

8.

Protokoll från Norrvattens kommunalförbunds sammanträde den 17
februari 2021

9.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4 Förvärv av mark -del av Husby 2:1
(Ridanläggning Prästtorp)

10.

Kallelse samt handlingar till årsstämma AB Vårljus den 25 mars 2021

11.

Storsthlm - Stimulansmedel Överenskommelse God och nära vård 2021

12.

Region Stockholm och Storsthlm bjuder in till digital konferens kring
välfärdens utmaningar i spåren av pandemin, Mötesplats
Stockholmsregionen 29 april 2021

13.

Kallelse till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 21 maj 2021

14.

Inbjudan - Konferensen "Regional utveckling 2021", 5 maj

15.

Seminarium Rurban Planning Talks

16.

SCB bjuder in till webbinarium - Befolkningsprognoser 2021-2070

17.

CVA inbjudan intervju kommunstudie - Kommunernas
verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård

18.

Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19

19.

Kallelse till årsmöte Leader Mälardalen
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20.

Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-02-26

21.

Kallelse samt handlingar till Kommuninvest Föreningsstämma 2021

22.

Öppet brev till Sveriges kommuner - Elbrist i Södra Sverige

23.

Cirkulär 21:15 från SKR - Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

24.

Inbjudan - Webbseminariet "Social bostadspolitik eller en politik så att alla
kan bo bra" den 29 april 2021
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