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§ 66 Bygglovstaxa från 2022
Dnr KS 21/0308 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område antas, i
enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-22 med justering
enligt följande:
A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr
A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr
A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr

2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare.

3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt
PKV-index.

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 22 april §48 beslutat om att föreslå 
Kommunfullmäktige en ny Bygglovstaxa.  

Samhällsbyggnadskontoret arbetade fram ett förslag på ny taxa enligt SKR:s 
taxeförslag från 2014, version juli 2020 som var planerat till Bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021. Ärendet utgick efter önskemål 
från nämnden om att ta fram ett förslag som inte innebär lägre avgifter för de 
stora projekten och samtidigt något lägre för de mindre projekten. Ett nytt 
förslag arbetades då fram i enlighet med de önskemålen til Bygg-och 
miljönämndens sammanträde den 22 april 2021. Bygg- och miljönämnden då 
fattade beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya taxan från januari 
2022. 

Den nuvarande taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess 
reviderats några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och 
bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga 
kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan 
styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra 
samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större 
byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid. 
Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för 
ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är 
skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i 
varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella 
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tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande 
på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att det är den 
handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger 
till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Det nya 
föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i 
linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet med 
faktisk nedlagd handläggningstid. För att den nya taxan ska kunna användas 
behöver handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift 
för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu 
gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 
handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.  

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per 
timme. 

Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Underlaget har 
kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter som föreslås bli 
billigare med det nya taxeförslaget enligt kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 
• Förslag till Bygglovstaxa från 2022

• Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige
16 juni 2011 Kf §57

• Tjänsteskrivelse den 29 april 2021

• Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträden den 22
april 2021

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område antas, i
enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-22 med justering
enligt följande:
A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr
A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr
A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr

2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare.

3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt
PKV-index.



PROTOKOLL 7 (67) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige
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§ 67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 
Dnr KS 18/0015 

Beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun,

med tillhörande underlag, skickas ut för granskning i enlighet med PBL
SFS 2010:900.

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för granskning.

3. Granskningsperioden förlängs till den 30 september.

Sammanfattning 
Förslaget till de fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens 
strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling. Den fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre 
hållbarhetsaspekterna och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett 
förändrat klimat samt trafikens brister och behov.   

FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar 
förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen i Bro på lång 
sikt. Planen visar kommunens mark- och vattenanvändning fram till 2040 med 
utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta för kommande processer som 
detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska vara 
vägledande för exploatörer och andra som har ett intresse av att delta i 
kommunens utveckling. Planen ska också ge stöd för kommunens egna 
prioriteringar i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart 
samhälle. 

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 
Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021.

• Samrådsredogörelse för plansamråd den 6 maj 2021

• Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro
den 31 januari 2018 § 2.
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• Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

• Förstudie Kvista, Upplands-Bro kommun, 2021.

• Förstudie utveckling av Bro centrum. Codesign i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019. Inklusive Handelsutredning Bro
centrum, WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro,
WSP, 2019.

• Bro kulturmiljöer, WSP, 2019.

• Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019.

• PM – Jordbruksmark i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2021.

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019

• Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.

• Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens
vision.

• RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Förslag till beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun,

med tillhörande underlag, skickas ut för granskning i enlighet med PBL
SFS 2010:900.

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för granskning.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget att 
granskningsperioden förlängs till den 30 september. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Fredrik Kjos (M) tillägg och att Kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med detta.  

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

"För långsiktig planering är det viktigt att beakta EU-gemensamma strategier 
för hållbar utveckling. Varje kommun i Sverige måste visa hur vi konkret ska 
uppnå hållbarhetsmålen. Vi föreslår att våra översiktsplaner reflekterar tänket i 
strategin "från jord till bord"; (the ”Farm to fork strategy to make food systems 
more sustainable”, och i strategin för ökad biologisk mångfald. Vi måste värna 
vår jordbruksmark och utvecklingen av sammanhängande gröna områden och 
utveckla vårt livsmedelssystem successivt genom cirkulär ekonomi så att 
kommunen kan stå sig stark inför framtiden.  

Miljöpartiet vill också gärna se ett landsbygdsutvecklingsprogram och en 
revidering av översiktsplanen för landsbygden med fokus på utveckling av de 
ariella näringarna istället för bebyggelse. Ytterligare en synpunkt är att vi inte 
tydligt ser hur planeringen i översiktsplanen tar hänsyn till kollektivtrafiken 
med växande befolkning. Det handlar både om trycket på kommunala vägnätet 
och på gång- och cykelvägar.” 

Beslutet skickas till: 

• Enligt remisslistan.
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§ 68 Omreglering av tomträttsavgäld, Tång
2:2 
Dnr KS 21/0282 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till
tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig avgäld om
5 100 000 kr.

2. Paragrafen justeras den 11 juni kl. 10:00.

Sammanfattning 
Fastigheten Tång 2:2 är sedan den 1 juli 2012 upplåten med tomträtt. Enligt de 
regler som gäller för tomträtt regleras tomträttsavgälden vart tionde år. 
Tomträttsavgälden ska nu regleras så att en ny avgäld kan gälla fr.o.m. den 1 
juli 2022. Ett år innan den nya avgälden ska börja gälla måste parterna vara 
överens om den nya nivån. Kommer parterna inte överens om avgälden lämnar 
kommunen in en stämningsansökan till domstolen som får avgöra avgäldens 
storlek. I de flesta fall brukar parterna förlikas under förhandlingarna i 
domstolen. 

Den nya avgälden beräknas på en värdering utförd av Nordier Property 
Advisors med värdetidpunkt april 2021. En bedömd rimlig avgäldsränta är i 
nuläget 3%. 

Nuvarande avgäld för Tång 2:2 är 780 000 kr per år. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021

• Värderingsutlåtande utförd av Nordier Property Advisors, med
värdetidpunkt april 2021

• Tomträttsavtal för fastigheten Tång 2.2

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till
tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig avgäld om
5 100 000 kr.

2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar att andra beslutspunkten ges följande lydelse: 

”Paragrafen justeras den 11 juni kl. 10:00” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Fredrik Kjos (M) ändringsyrkande, då ingen har yrkat på enbart 
kontorets förslag. Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med detta och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Mark- och exploateringsavdelningen
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§ 69 Yttrande över remiss inför 
trafikförändringar i SL-trafiken 
2021/2022 (T22) 

 Dnr KS 21/0204 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Trafikförvaltningens remiss inför 
trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 26 april 2021. 

Sammanfattning 
Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar nu med trafikförändringar i 
SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22) och har skickat ut en 
bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen kommer att 
utredas ytterligare innan beslut om eventuellt genomförande tas. Årets 
trafikförändringsremiss är präglad av Covid-19-pandemin och de förändrade 
resandenivåer som förväntas med anledning av pandemin. 

För Upplands-Bro föreslås viss utökad trafik på busslinje 556 söder om 
järnvägen i Bro, samt på busslinje 558 till Brunna industriområde, Livgardet 
och Håtuna. I Brunna industriområde föreslås dessutom en förlängd 
linjesträckning. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 26 april 
2021. Utöver svar på remissens förslag, innehåller det även en rad andra 
synpunkter på kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021 

• Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2021/2022 (T22) den 12 mars 2021 

• Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på 
trafikförändringsremissen T21 december 2020 – december 2021, den 7 
januari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Trafikförvaltningens remiss inför 
trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 26 april 2021. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Region Stockholm, Trafikförvaltningen 
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§ 70 Avgifter och ersättning Kulturcheckar 
 Dnr KS 21/0225 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 
och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 
med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 
till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Beslutspunkt 2: 
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Beslutspunkt 1: 
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 Socialdemokraternas förslag till 
beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 
erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 
kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021 
antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den 
nya modellen ska implementeras till hösten 2021. 

Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev 
betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som 
erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen. 
Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå för 
Kommunfullmäktige att befintlig kursavgift för vårdnadshavare och myndiga 
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elever kvarstår vid införandet av kulturchecksystemet och förblir 900 kr för en 
kurs per termin och elev.  

Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen 
ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en 
kulturaktivitet. 

För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 
kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per 
elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng 
vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat 
anordnare så följer kulturchecken med eleven.  

Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer 
sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 
mars 2021. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 
2021. 

• Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 
2021. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
november 2012. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 
och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 
med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 
till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att beslutspunkt 1 
ges följande lydelse: 
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1. Avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin samt att 
kvarvarande medel, 1 900 tkr, ska användas för att utveckla och bredda 
verksamheten i den kommunala Kulturskolan samt garantera minst en 
kulturupplevelse per år och barn/elev i Upplands Bros skolor. 

Camilla Janson (S) yrkar även för Socialdemokraternas räkning på avslag av 
kontorets förslag till beslutspunkt 2. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Beslutspunkt 2: 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 
avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutspunkt 1: 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, kontorets förslag, avslag 
samt Socialdemokraternas förslag. 

Ordföranden ställer först kontorets förslag till beslut mot Socialdemokraternas 
förslag för att utse motförslag till avslagsyrkandet. Ordföranden finner att 
Kommunstyrelsen bifaller kontorets förslag. 

Ordföranden ställer därefter kontorets förslag mot avslagsyrkandet och finner 
att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Reservationsmotivering 
Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas i 
den kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i 
stället för att lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat 
utbud. Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas 
och bredda sitt utbud och elevupptagningsområde. Minoritetsstyrelsen dimridå 
att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga saknar relevans. För 
Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. Det 
måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot att kulturchecken kommer att utarma den 
välrenommerade Kulturskolan som vi har i kommunen. 

Kulturchecken är utformad så att vår Kulturskola kommer att utarmas med 
motsvarande belopp varje gång någon elev väljer att anlita något annat 
utbildningsforum än vår kommunala. Gärna en kulturcheck under ordnade 
former samtidigt som vår kulturskola premieras genom att få egna höjda medel 
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för dess verksamhet. När ett köttben slängs ut är det inte bara den hungriga 
som samlas kring måltiden utan även rovdjuren. 

I detta fall kommer vare sig kommun eller föräldrar i många fall ha en 
överblick över vem det är som kommer att undervisa eleven. Vi vet sedan 
tidigare, främst från idrotten tragiska exempel på att barn och ungdomar har 
utnyttjats av sina personliga coacher. Att tro att detta inte kan hända här, att 
ungdomarna kan komma att råka ut för något liknande är att sticka huvudet i 
sanden. 

Här ser Vänsterpartiet att Alliansen profitens intressen sätts i första hand och 
ungdomarnas intresse, dess trygghet är av underordnad betydelse!” 

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola 
med ett ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte 
deltar, arbeta med en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka 
Kulturskolans avgift och en satsning på att korta kön.” 
Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 71 Svar på motion om skidspår med 
konstsnö 

 Dnr KS 20/0739 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- och 
fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget inte är 
aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi. Kommunen ser 
dock med fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om 
ett framtida konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att 
tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår 
för skidåkning i Upplands-Bro kommun. Den 23 mars 2021 yttrade sig Kultur- 
och fritidsnämnden i ärendet. 

I Kultur och fritidsnämndens yttrande redogörs för den utredning som kultur- 
och fritidskontoret har genomfört. I yttrandet beskrivs satsningar med mål att 
möjliggöra för föreningslivet att kunna bedriva verksamhet inom en mängd 
olika kultur- och fritidsaktiviteter. Under de senaste åren har stora investeringar 
gjorts för att rusta upp bland annat konstgräsplaner och aktivera 
spontanidrottsytor i kommunen.  

När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår 
i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Invånarna i Upplands-Bro 
kommun har idag även möjlighet att genom regional samverkan nyttja flera 
anläggningar i grannkommunerna.  

I yttrandet konstateras att det krävs stora ekonomiska investeringar för 
byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Utöver detta kräver 
denna typ av anläggning en hög energiåtgång för tillverkning av snön samt 
resurser för bemanning av anläggningen. I Upplands-Bro kommun finns heller 
inte någon aktiv skidklubb som skulle kunna driva anläggningen.  

I dagsläget bedömer Kultur- och fritidsnämnden därför att det inte är aktuellt 
att investera i en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Någon ytterligare 
utredning i frågan bedöms inte heller nödvändig. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 
bedömning om att det i dagsläget inte är aktuellt med en satsning på en 
konstsnöanläggning i kommunal regi. Kommunledningskontoret bedömer inte 
att det behövs någon ytterligare utredning i ärendet men ser däremot med 
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fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om ett framtida 
konstsnöspår för skidåkning i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

• Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 
mars 2021. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 mars 
2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- och 
fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget inte är 
aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi. Kommunen ser 
dock med fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om 
ett framtida konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun. 

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

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 72 Överenskommelse om samverkan vid 
uppsökande verksamhet - munhälsa 

 Dnr KS 21/0060 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om samverkan 

vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdutbildning) och nödvändig tandvård. 

2. Kommunstyrelsen meddelar Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 
juni år 2021. 

Sammanfattning 
Överenskommelsen är en revidering av tidigare överenskommelse från år 2012 
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om samverkan 
vid uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten omfattar personer 
med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser samt 
personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Kommunerna i Stockholms län ska lämna sina ställningstaganden till 
den nya överenskommelsen. Svaren ska vara Storsthlm tillhanda senast den 30 
juni 2021. 

Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens svar som inkommit 
från Äldre- och omsorgsnämnden samt från Socialnämnden. Nämnderna 
framför att den reviderade överenskommelsen inte medför någon betydande 
förändring samt att Tandvårdsförordningen (1998:338) 12 § anger att regioner 
och kommuner ska samverka så att de som tillhör målgruppen får det 
tandvårdsstöd de har rätt till. Därför har nämnderna inget att invända mot 
överenskommelsen, och rekommenderar att Kommunstyrelsen antar 
överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdutbildning) och nödvändig tandvård. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 23 april 2021 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021 

• Rekommendation om att anta Överenskommelse om Samverkan vid 
uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård  

• Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin  
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Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om samverkan 

vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdutbildning) och nödvändig tandvård. 

2. Kommunstyrelsen meddelar Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 
juni år 2021. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kontorschef Socialkontoret 
• Registrator Storshlm, registrator@storsthlm.se senast den 30 juni 2021  
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§ 73 Namnbyte – Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr KS 21/0297 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet innebär 
inte någon förändring vad gäller ansvaret för handlingar och 
förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och arbetslivsnämnden, så 
som avtal och styrdokument med mera.   

Sammanfattning 
Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige 
den 16 december 2021 föreslås ett namnbyte för nämnden, som bättre beskriver 
dess fortsatta ansvarsområden.  

Beslutet om namnbyte innebär att redaktionella ändringar kan behöva göras i 
nämndens reglemente och andra övergripande styrdokument för att motsvara 
namnändringen. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade den 22 april att överlämna 
förslaget av namnbyte till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021 

• Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 22 april 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet innebär 
inte någon förändring vad gäller ansvaret för handlingar och 
förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och arbetslivsnämnden, så 
som avtal och styrdokument med mera.   
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• De valda 
• Kommunikationsavdelningen 
• Kontaktcenter 
• Ekonomi 
• Löner 
• Kansliavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 74 Tillfällig ändring av taxa för 
markupplåtelse av uteserveringar i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 21/0329 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och 
torghandel på kommunal allmän plats under 2021. 

Sammanfattning 
Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå 
Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för 
uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro 
kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den 
rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att 
hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i 
större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I 
Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till 
uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för 
restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar 
avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en 
ansträngd bransch. 

De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 40 000 kronor för 
2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och 
torghandel på kommunal allmän plats under 2021. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 75 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) 
– Komplettering av KS 21/0329 att 
även gälla torghandel 

 Dnr KS 21/0341 

Beslut 
Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Sammanfattning 
Den 18 maj inkom ett ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) med följande 
innehåll: 

”Undertecknad föreslår att en komplettering sker till ärende KS 21/0329 på 
kommande kommunstyrelse den 26 maj 2021 också till att gälla torghandel i 
Kungsängen och i Bro. 

Nu när vi i sommar ser att vi allt mer kommer tillbaka till att kunna leva utan 
hot om att bli smittade av Covid19 är det vällovligt att vi tar ansvar för att våra 
serveringsställen som har uteserveringar kan få en nystart med 0-taxa på dessa 
uteserveringar. 

Vänsterpartiet ser dock att vi även behöver stödja vår torghandel på samma vis 
och ser gärna att den hyra för torgplats som tas ut mellan den 1 juni och den 31 
december 2021 också sätts till 0 kronor.” 

Beslutsunderlag 
• Vänsterpartiets ledamotsinitiativ 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
Den hyra för torgplats som tas ut mellan den 1 juni och den 31 december 2021 
sätts till 0 kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar att ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Fredrik 
Kjos (M) förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren  
• Kommunledningskontoret 
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§ 76 Svar på medborgarförslag om att 
minska de sociala problemen i Bro och 
samtidigt skapa bättre förutsättningar 
för framtida investeringar 

 Dnr KS 19/0035 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser positivt på åtgärder 
som syftar till att öka tryggheten i kommunen.  

Medborgarförslaget anses besvarat då Upplands-Brohus har ett pågående 
arbete som bedöms ge en del av de önskade positiva effekter som 
förslagsställaren eftersträvar. 

Sammanfattning 
Den 11 januari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att minska de sociala 
problemen i Bro och samtidigt skapa förutsättningar för framtida investeringar” 
till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige fattade den 6 februari 2019 
beslut om att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

Förslagsställaren skriver att Upplands-Bro är en segregerad kommun med stora 
socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden och hänvisar till en 
polisrapport där delar av Bro pekats ut som utsatta områden. Förslagsställaren 
vill med sitt medborgarförslag påvisa hur kommunen genom sina helägda 
bolag kan bidra till att minska de sociala problemen i Bro.  

Förslagsställaren föreslår att den sista punkten i Upplands-Brohus ägardirektiv 
revideras till följande: 

• Upplands-Brohus bör aktivt arbeta för att fastigheterna eller del av 
fastigheterna Bro-Råby 3:3 (Fasanstigen), Bro-Råby 3:4 (Örnstigen) 
och Bro-Råby 3:90 (Råbystigen) ombildas till bostadsrätt förutsatt att 
det kan ske enligt affärsmässiga principer. Finns inte intresse bland de 
boende utreds och genomförs lämplig fastighetsreglering till mindre 
enheter för att underlätta att omgående eller framgent genomföra en 
ombildning till bostadsrätt. 

Av Upplands-Brohus ägardirektiv som antogs av Kommunfullmäktige den 11 
november 2020 framgår att bolaget arbetar för att verka för ett socialt hållbart 
samhälle genom att aktivt motarbeta social oro och otrygghet. Ett led i detta är 
att det har tydliggjorts att målsättningen är att bryta bostadssegregationen 
genom att ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun. 
Kommunstyrelsen går inte vidare med medborgarförslaget då Upplands-
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Brohus har ett pågående arbete som bedöms ge en del av de önskade positiva 
effekterna som förslagsställaren eftersträvar.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2021 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 6 februari 2019 

• Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser positivt på åtgärder 
som syftar till att öka tryggheten i kommunen.  

Medborgarförslaget anses besvarat då Upplands-Brohus har ett pågående 
arbete som bedöms ge en del av de önskade positiva effekter som 
förslagsställaren eftersträvar. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
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§ 77 Ledamotsinitiativ från S, MP och V - 
Våld i nära relationer 

 Dnr KS 21/0284 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativets avsikt bereds av 
Kommundirektören för att snarast genomföra samtal kring våld i nära relation. 

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 
Den 20 april 2021 inkom ett ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S), Sara 
Ridderstedt (MP) och Erik Karlsson (V) med följande innehåll: 

Frågan om våld i nära relationer är tyvärr fortfarande högaktuell med ett 
flertal uppmärksammade kvinnomord bara de senaste veckorna. Ett aktivt 
arbete behöver bedrivas på nationell, kommunal och regional nivå samtidigt 
och det är önskvärt med bred politisk samsyn. 

Därför vill vi från s, v och mp härmed bjuda in samtliga partier som finns 
representerade i Upplands-Bro kommunfullmäktige samt berörda aktörer som 
socialförvaltningen, Kvinnojouren Anna, polisen, Upplands-Bro Hus, BVC, 
förskola/ skola med flera till lokala digitala samtal kring hur vi arbetar med 
frågan idag och för att identifiera förbättringsområden inte minst när det 
gäller det förebyggande arbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Ledamotsinitiativ från S, MP och V- Våld i nära relationer 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att bjuda in till 
och genomföra digitala samtal kring våld i nära relationer. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Centerpartiet föreslår att ledamotsinitiativets avsikt bereds av 
Kommundirektören för att snarast genomföra samtal kring våld i nära relation. 
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Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
Allianspartiernas förslag till beslut. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
ledamotsinitiativet. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 

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

Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för Allianspartiernas förslag och 
”Nej” står för initiativrättstagarnas förslag. Under voteringen lämnas 10 ”Ja” 
röster samt 6 ”Nej” röster. Ordföranden finner därmed att Kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Allianspartiernas förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
 JA NEJ 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Karl-Erik Lindholm (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 
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Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) X  

 

Reservationsmotivering 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet lämnar följande 
reservationsmotivering: 

”Vi beklagar att M L C KD och SD prioriterar ner frågan om våld i nära 
relationer. 

Frågan är tyvärr alltid aktuell och extra angelägen nu utifrån Covid19- med 
ökad isolering som fört med sig ett ökat relationsvåld både mot vuxna och 
barn. I vårt ledamotsinitiativ inbjöds samtliga partier till digitala samtal med 
relevanta aktörer som kvinnojouren Anna, Upplands-Bro Hus och Polisen för 
att ha samtal om hur vi arbetar med frågan idag och vad som kan göras bättre 
framåt, inte minst när det gäller förebyggande insatser. 

Vi beklagar att Minoritetsalliansen inte ens i en så viktig fråga kan lägga 
partipolitiken åt sidan och ta gemensamma krafttag för att förbättra situationen 
för de allra mest utsatta.” 
Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 
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§ 78 Tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna, gällande 
bollspel. 

 Dnr KS 21/0213 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro 
centrum”. 

2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, och äger 
giltighet ett år från startdatum. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
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 
Det har inkommit synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i 
centrummiljö i Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel 
mot vägg ska ha använts i kränkande syfte mot boende i området.  

Med anledning av detta föreslås ett tillfälligt tillägg avseende förbud av 
bollspel på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Detta tillägg, i form av en bilaga, ska 
vara gällande ett år från datum då beslutet vinner laga kraft och utvärderas 
innan beslut tas om eventuellt fortsatt förbud. 

De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 
8 § ordningslagen, som ger kommunerna möjlighet att - utöver vad som 
framkommer i ordningslagen – meddela föreskrifter som behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  

Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att 
problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021. 

• Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. KS 
15/0837. 



  

PROTOKOLL 34 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Tillägg i form av bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter: 
Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum 

• Bilaga Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro 
centrum 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro 
centrum”. 

2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, och äger 
giltighet ett år från startdatum. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet ser inte i första hand tillfälliga förbud som en framgångsrik väg 
vid uppkomna ordning- / störning- / orosutmaningar i vår kommun. Vi behöver 
bygga långsiktiga relationer, ökat aktivitetsutbud och möjlighet till 
spontanaktiviteter samt öka vuxennärvaron på utvalda platser och en utvecklad 
dialog med aktörer som ansvarar för trygga boende- och centrummiljöer." 
Erik Karlsson (V) stödjer Sara Ridderstedts (MP) protokollsanteckning. 
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§ 79 Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0764 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym inrapportering av 
oegentligheter och missförhållanden. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, visselblåsarfunktionen, så 
som den är operativ idag och ges mandatet att fatta erforderliga beslut 
för att funktionen ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas. 

Kommunstyrelsen beslutar 
3. Kommunstyrelsen tackar för inkommet medborgarförslag om att inrätta 

en visselblåsarfunktion och anser förslaget besvarat med hänsyn till att 
en sådan funktion finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Till följd av EU-direktivet ”Direktiv om skydd för personer som rapporterar 
om överträdelser av unionsrätten” (s.k. visselblåsardirektivet) kommer en ny 
visselblåsarlag att införas i Sverige under 2022. Lagen innebär i korthet att alla 
kommuner i Sverige ska ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli 
2022. I revisionsrapporten ”Granskning av förebyggande arbete mot 
oegentligheter i Upplands-Bro kommun” från den 26 juni 2018 (KS 18/0272) 
rekommenderades Kommunstyrelsen, till följd av avsaknaden av säkra och 
tillgängliga rapporteringskanaler, att inrätta en visselblåsarfunktion. 

Kommundirektören har inom ramen för sitt organisatoriska ansvar för 
utveckling och förvaltning tillsett att Upplands-Bro kommun har processer för 
att hantera oegentligheter och missförhållanden, sedan 1 april 2021 finns även 
en e-tjänst och funktion där anonym inrapportering kan ske. Syftet med 
funktionen är att oegentligheter och missförhållanden ska kunna anmälas, med 
valfri anonymitet, på ett sätt där anmälningen hanteras av en person oberoende 
och självständig i förhållande till den som anmäler. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att mandatet att förvalta den 
kommunövergripande funktionen, visselblåsarfunktionen, ska ankomma på 
Kommunstyrelsen. Genom att ge detta mandat till Kommunstyrelsen skapas 
tydligare förutsättningar som möjliggör att visselblåsarfunktionen kan fortsätta 
att utvecklas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget som inkommit med 
förslag om att inrätta en visselblåsarfunktion anses vara besvarat med hänsyn 
till att visselblåsarfunktionen redan finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 

• Medborgarförslag om att införa en visselblåsarfunktion inkommet den 5 
februari 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
februari 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym inrapportering av 
oegentligheter och missförhållanden. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, visselblåsarfunktionen, så 
som den är operativ idag och ges mandatet att fatta erforderliga beslut 
för att funktionen ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas. 

Kommunstyrelsen beslutar 
3. Kommunstyrelsen tackar för inkommet medborgarförslag om att inrätta 

en visselblåsarfunktion och anser förslaget besvarat med hänsyn till att 
en sådan funktion finns inrättad i Upplands-Bro kommun. 

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

Beslutet skickas till: 

• Personalchef 
• Frågeställare  
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§ 80 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av kommunens hantering av covid-19 

 Dnr KS 21/0230 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
revisionsrapporten om granskning av kommunens hantering av covid-19. 
Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och planerade åtgärder utifrån 
revisorernas rekommendationer.  

Sammanfattning 
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har EY 
genomfört en granskning av kommunens hantering av covid-19. 
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av 
covid-19. Granskningen har även berört verksamheter som socialnämnden, 
äldre-och omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden ansvarar för. Dessa 
nämnder har tillskrivits rekommendationer utifrån noterade brister i 
nämndernas planering och uppsikt; inga bedömningar har gjorts avseende om 
deras operativa verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredställande sätt. Revisionen har för avsikt att återkomma till sådana frågor 
i kommande revisionsprojekt. Socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden 
samt bygg- och miljönämnden besvarar granskningen utifrån sina 
rekommendationer.  

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har 
säkerställt en tillräcklig planering och styrning av krisberedskapen under 
hanteringen av covid-19.  

Enligt revisorernas bedömning har kommunens åtgärder för att säkra 
effektivitet och laglighet i ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit 
ändamålsenlig. Sedan pandemins utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att 
säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång.  

Utifrån revisionsrapporten har kommunens förtroendevalda revisorer lämnat 
två rekommendationer till kommunstyrelsen som ska besvaras senast den 31 
augusti 2021.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande 
vid nämndsammanträden.  

• Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i 
kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys sett till 
konsekvenserna som denna pandemi fick.  
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Kommunledningskontoret besvarar rekommendationerna och vilka åtgärder 
som vidtas för respektive rekommendation i sitt yttrande.  

Kommunledningskontorets yttrande  
Kommunledningskontoret välkomnar revisorernas granskning och instämmer i 
deras iakttagelser. Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen, 
allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering och styrning av 
krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Enligt revisorernas bedömning 
har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i 
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga.  

Utöver denna granskning gav Kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag 
att kartlägga och analysera kommunens hantering av covid-19-pandemin (KS 
21/0115) den 3 februari 2021. Analysen ska fokusera på vad kommunen kan 
förbättra och belysa ett tvärsnitt av områden inom kommunens verksamheter. 
Löpande rapportering delges till Kommunstyrelsen. Revisorernas granskning 
och uppdraget som Kommunstyrelsen initierat ger kommunen ett brett och 
gediget underlag att fortsätta arbetet med hanteringen av pandemin.  

Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid 
nämndsammanträden 
Upplands-Bro följer den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande 
noga och har så gjort under en längre tid. Kommunledningskontoret har dialog 
och kontakt med flertalet kommuner i länet, deltar vid träffar som SKR håller 
samt uppdaterar oss om rättsläget via domstolar och olika nätverk. Upplands-
Bro kommun har visat prov på anpassningsförmåga och har under pandemins 
gång ställt om och anpassat distansdeltagandet utifrån givna omständigheter, 
både praktiskt och ur rättsligt hänseende.  

Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens 
övergripande risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna 
pandemi fick 
Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella 
skeendet vid en kris. Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur 
händelseutvecklingen kom att se ut vid en pandemi motsvarande scenariot med 
covid-19. Kommunledningskontoret delar revisorernas synpunkt. 
Kommundirektören kommer tillse att kategorisera pandemi som en mer 
väsentlig risk i kommunens övergripande risk- och sårbarbetsanalys.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2021 

• Revisionsskrivelse den 16 mars 2021 

• Revisionsrapport – Granskning av kommunens hantering av covid-19 
den 16 mars 2021 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
revisionsrapporten om granskning av kommunens hantering av covid-19. 
Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och planerade åtgärder utifrån 
revisorernas rekommendationer.  

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

Protokollsanteckning 
Erik Karlsson (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet konstaterar att revisionsrapporten inte tar upp frånvaron av 
representation från 75% av oppositionen medan de styrande representerades 
med 50% av sina partier i det organ som tillsattes att ersätta den naturliga 
krisgrupp, tillsatta av samtliga partier som ingår i KS. Den grupp som borde ha 
ett gemensamt ansvar för denna krissituation som alltjämt pågår.” 
Beslutet skickas till: 

• Kommunens revisorer 
• Kommunfullmäktige  
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§ 81 Björknäs camping 
 Dnr KS 21/0151 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver 

Björknäs camping sommaren 2021.  

2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i 
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.  

3. Investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor för utveckling av Björknäs 
camping överförs från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
utgifter till kommunstyrelsen. 

4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga 
verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för Björknäs 
campingplats på lång sikt, efter sommarsäsongen 2021.  

Sammanfattning 
Kommunen har under 2021 sökt en arrendator till campingen men något avtal 
med arrendator har inte kunnat tillses. För att campingen ska kunna öppna till 
sommaren 2021 kommer kommunen att bedriva campingen.  

Driftskostnader beräknas till ca 500 000–700 000 kronor och intäkt beräknas 
till 300 000–500 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden ombeds återkomma 
till tertialrapport 2 med kostnader för sommaren 2021.  

Investeringsmedel används till att säkerställa och iordningställa Björknäs 
camping och omgivande miljöer, uppställningsplatser och vägar. Medel 
används också till kontroll och driftsättning av vatten och avlopp, 
sanitetsanläggningar samt elanslutningar, samt uppskyltning.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2021 

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

Björknäs camping sommaren 2021.  

2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i 
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.  

3. Investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor för utveckling av Björknäs 
camping överförs från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
utgifter till kommunstyrelsen. 
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4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga 
verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för Björknäs 
campingplats på lång sikt, efter sommarsäsongen 2021.  

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

Protokollsanteckning 
Erik Karlsson (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

”Här ser vi ännu ett misslyckande i de satsningar som privatiseringsivriga 
partier gör med vårt gemensamt ägande. Som vanligt kommer den misslyckade 
affären att kosta oss skattebetalare någon eller några miljoner. Totalt kommer 
kostnaderna troligen för oss att överstiga de 1.5¨ som anges i 
beslutsunderlaget.” 
Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 82 Sammanträdestider för 
Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 21/0283 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 
Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 
Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige framgent ska 
sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om 
för året och att denna skrivning förs in i arbetsordning för 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021. 

• Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 
Kommunfullmäktige beslutar om för året.  
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2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 
Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut 
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§ 83 Hemställan om utökad låneram för 
Kommunalförbundet Norrvatten 

 Dnr KS 21/0238 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet Norrvatten 
utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som 
förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i 
förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för 
förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i 
behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. 
Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens 
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste 
utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas 
befolkningsökning och tillväxt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet Norrvatten 
utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunalförbundet Norrvatten 
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§ 84 Övergripande mål och budget 2022 
med planering för 2023 – 2024 

 Dnr KS 21/0008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  
2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 
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Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 
arbetet med budget 2022–2024. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 
(M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till 
Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023–2024. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2022 – med planering för 2023–
2024. 

• Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  
2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny 
ram för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 
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10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet 
med bilaga 2 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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§ 85 Förvaltade stiftelsers bokslut 2020 
 Dnr KS 21/0304 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 
verksamhet 2020. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2020. Dessa tillgångar består av 
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2020 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2020. 
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 
verksamhet 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
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§ 86 Riktlinjer för social investeringsfond 
 Dnr KS 21/0305 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social investeringsfond. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den 23 mars 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en social 
investeringsfond. I samband med detta beslutades det även om riktlinjer för 
fonden. Den 14 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommundirektören i uppdrag att revidera riktlinjerna med fokus på social 
hållbarhet.  
 
Den sociala investeringsfonden syftar till att stärka kommunens arbete kring 
social hållbarhet. Fonden ska komplettera och stödja kommunens alla 
verksamheter inom det geografiska området. Projekten ska: 

• Bidra till genomförandet av de kommunövergripande målen 
• Ge samhällsekonomiska vinster 
• Främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt 
• Stärka helhetsperspektiv inom kommunen och de verksamheter som 

finns inom kommunens geografiska område.  
Fonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Projekten ska på sikt 
minska kommunens totala kostnader.  
 
Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla 
verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta. 
Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa 
myndigheter och andra aktörer. Både kommunala och privata aktörer (som 
bedriver kommunalt finansierad verksamhet) kan ansöka om medel.   

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social investeringsfond. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

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

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot att det i ”Riktlinjer för social 
investeringsfond” helt saknas ett krav på att de vinstgivande bolagen inte skall 
få ta ut någon vinst från de medel som beviljas ett projekt.” 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”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.  

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.  
 
Socialdemokraterna förordar en kompetensförsörjningsfond. 

En satsning för finansiering till att befintliga och nya medarbetare får 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. 

De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på en uppgraderad 
kompetensstrategi. Därför vill Socialdemokraterna avskaffa sociala 
investeringsfonden och inrätta kompetensförsörjningsfond.” 
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Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
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§ 87 Tertialrapport 1 2021 - 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 21/0005 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för årets första fyra 
månader med prognos för helåret 2021 gällande Kommunstyrelsen.  
Kommunledningskontoret redovisar en budget i balans och prognosen för helår 
är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 12,9 
mnkr. Överskottet beror bland annat på gatukostnadsersättning från pågående 
exploateringsprojekt. Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om 
ca 32,5 mnkr. Utfallet är dock beroende av att kommunen får de intäkter som 
pågående exploateringsprojekt förväntas bidra med.  

Pandemin har under perioden haft fortsatt hög grad av påverkan på 
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamheterna gjorde under föregående år 
stora anpassningar av sina arbetssätt vilka löpt vidare även under inledningen 
på detta år. Viktiga områden för perioden överlag är arbetet med trygghet och 
säkerhet samt digitaliseringsfrågor. 

I tertialrapporten presenteras en kort sammanfattning av det arbete som pågår 
inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de sex nämndmål som 
Kommunstyrelsen fastställt för året. Avdelningarna har utifrån nämndmålen 
tagit fram sina egna verksamhetsplaner med aktiviteter kopplat till dessa. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11 

• Tertialrapport 1 2021 Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen. 

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

 
  



  

PROTOKOLL 54 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 88 Tertialrapport 1 - 2021 med 
delårsbokslut 

 Dnr KS 21/0009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 
april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 
återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 
underskottet. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 
återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 
underskottet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  
Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr. I delårsresultatet ingår 
försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 mnkr) samt 
gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott 
jämfört med budget med 9,7 mnkr. 
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive 
kostnader för den sociala investeringsfonden. Resultat exklusive kostnader från 
sociala investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Nämnderna beräknas 
lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om kommunstyrelsens 
överskott på 32,5 mnkr exkluderas, som avser exploateringsintäkter, blir det 
dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr. Socialnämnden och 
utbildningsnämnden prognosticerar störst underskott mot budget med 7 mnkr 
respektive 4,2 mnkr. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 

• Tertialrapport 1 2021 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 
april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 
återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 
underskottet. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 
återkomma med en åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade 
underskottet. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och koncernbolag 
 
  



  

PROTOKOLL 56 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 89 Företagskonsekvensanalys fysisk 
planering 

 Dnr KS 21/0211 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att ta fram och 

implementera en arbetsmodell som säkerställer genomförande av 
företagskonsekvensanalyser i utredningar gällande fysisk planering. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att informera 
Kommunstyrelsen om arbetsmodellen när den är framtagen och 
implementerad. 

Sammanfattning 
Under hösten 2020 genomfördes SKR:s utbildning, Förenkla – helt enkelt på 
tre heldagar. Omkring 80 tjänstemän, politiker samt kontorschefer deltog. Den 
tredje och sista dagen presenterades en handlingsplan med aktiviteter, som har 
kommit från själva deltagarnas förbättringsförslag. En av dessa aktiviteter 
handlade om att undersöka förutsättningar att säkerställa näringslivsperspektiv. 

Många av kommunens ärenden och beslut påverkar direkt eller indirekt 
näringslivet. Företagen i Upplands-Bro är till största del små eller medelstora 
och därför får kommunens agerande i olika frågor stor betydelse. Ärenden som 
påverkar näringslivet i särskilt hög grad är sådana som gäller fysisk planering.  

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadschefen att ta fram och implementera en arbetsmodell som 
säkerställer genomförande av företagskonsekvensanalyser i utredningar 
gällande fysisk planering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2021. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att ta fram och 

implementera en arbetsmodell som säkerställer genomförande av 
företagskonsekvensanalyser i utredningar gällande fysisk planering. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att informera 
Kommunstyrelsen om arbetsmodellen när den är framtagen och 
implementerad.  



  

PROTOKOLL 57 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kontorets 
förslag till beslut. 

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

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande 
protokollsanteckning: 

”2020-12-17 lade Socialdemokraterna en motion i kommunfullmäktige där vi 
lyfter frågan om vikten av att belysa företagsperspektiv i beslut som 
kommunen fattar. Vi ser positivt på att detta hörsammats. ” 
 
Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadschef 
• Juridikfunktionen 
• Bygg- och miljönämnd  
• Tekniska nämnden 

 
  



  

PROTOKOLL 58 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 90 Entledigande av Johan Tholander (SD) 
som ersättare i Trygghetsutskottet 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Johan Tholander (SD) entledigas som ersättare i Trygghetsutskottet. 

Sammanfattning 
Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Trygghetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 21 april 2021. 

Förslag till beslut 
Johan Tholander (SD) entledigas som ersättare i Trygghetsutskottet. 

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

Beslutet skickas till: 

• Johan Tholander (SD) 
• Trygghetsutskottet 
• Kommunsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 59 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 91 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet 
efter Johan Tholander (SD) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Claus Engström (SD) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Johan 
Tholander (SD). 

Sammanfattning 
Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Trygghetsutskottet. Kommunstyrelsen ska därför utse en ny ersättare 
i Trygghetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Johan Tholander (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) föreslår att Claus Engström (SD) utses till ny ersättare 
i Trygghetsutskottet efter Johan Tholander (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Katrina 
Olofsson (SD) förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Trygghetsutskottet 
• Kommunsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 60 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 92 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet 
efter Göran Malmestedt (M) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Mait Johansson (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Göran 
Malmestedt (M). 

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). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår att Mait Johansson (M) utses till ny ersättare i 
Trygghetsutskottet efter Göran Malmestedt (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Fredrik 
Kjos (M) förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Trygghetsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 
• Sekreterare 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 61 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 93 Val av ny ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus 
Engström (SD) 

 Dnr KS 18/0424 

Beslut 
Bo Nersing (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus 
Engström (SD). 

Sammanfattning 
Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny 
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har varit uppe vid tidigare 
sammanträden men lyfts på nytt på grund av tidigare bordläggningar.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus 
Engström (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) föreslår att Bo Nersing (SD) utses till ny ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus Engström (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Katrina 
Olofsson (SD) förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Samhällsbyggnadsutskottet 
• Förtroendemannaregistret 
• Sekreterare 
• Politisk sekreterare 

 
  



  

PROTOKOLL 62 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 94 Rapporter 
   

Temaärende: Skolpengsmodellen. 
Fredrik Nordvall, utbildningschef, informerar Kommunstyrelsen om 
Skolpengsmodellen. 

Kommundirektörens rapporter: 
• Covid-19 

o Läget i stort. 
o Vaccination. 

• HME enkät samt arbetsmiljöverkets tillsyn. 
• Säkerhet och trygghet. 
• Sommar i Upplands-Bro. 

Samhällsbyggnadschefens rapporter: 
• Projekt kopplade till LONA- bidrag till lokala naturvårdssatsningar. 

  



  

PROTOKOLL 63 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 95 Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut om uppdrag till kommundirektören om att granska 

legaliteten i delegationsbeslut i bygg- och miljönämnden 
 Dnr KS 21/0288 

  

2. Förordnande av ersättare - tf samhällsbyggnadschef för verksamhet inom 
bygg- och miljönämnden 
 Dnr KS 21/0001 

  

3. Delegationsbeslut att avstå yttrande över vatten påverkade av vattenkraft, 
dnr 537-6213-2020 
 Dnr KS 21/0160 

  

4. Svar på Tjänstemannaremiss - förslag till ny överenskommelse för Klimat- 
och energirådgivningen 2022-2025 
 Dnr KS 21/0177 

  

5. Tf socialchef 12-16 maj enligt delegation E 2.2. 
 Dnr KS 21/0001 

  

6. Beslut angående betydande miljöpåverkan - Ådö Stora Lugnet m.fl 
 Dnr KS 18/0211 

  

7. Ordförandebeslut Björknäs Camping 
 Dnr KS 21/0002 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 64 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 96 Anmälningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11 Utredning – Solceller 

Kungsängens IP 
 Dnr KS 21/0244 

  

2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 10 Utredning fritidsbank i Upplands-
Bro 
 Dnr KS 21/0245 

  

3. Brf Vinbäret Årsredovisning 2020 
 Dnr KS 21/0252 

  

4. Upplands-Bro kommunföretags beslut § 7 - Årsredovisning 2020 för 
Upplands-Bro kommunföretag AB 
 Dnr KS 21/0266 

  

5. Granskningsrapporter från AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB och Upplands-Bro kommunföretag AB 
 Dnr KS 21/0278 

  

6. Protokoll från slut- och årsstämma i Aktiebolaget Vårljus den 1 april 2021 
 Dnr KS 21/0207 

  

7. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
 Dnr KS 21/0292 

  

8. Socialnämndens beslut § 19 Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 31 januari 2021 
 Dnr SN 21/0111 

  

9. Informationsmaterial statlig medfinansiering 2022 
 Dnr TN 21/0156 

  

10. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 17 Rapportering av ej verkställda 
och verkställda beslut per den 31 januari 2021 
 Dnr ÄON 21/0045 

  

11. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM), 2021-03-05 
 Dnr KS 21/0013 

  

12. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM), 2021-04-16 
 Dnr KS 21/0013 

  

13. Beslut om fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen - 
Folkhälsomyndigheten 
 Dnr KS 20/0291 

  



  

PROTOKOLL 65 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

14. Inbjudan från Länsstyrelsen - Säkerhetsskyddsutbildning, signalskydd 
 Dnr KS 21/0017 

  

15. Inbjudan - Modellkommuner 
 Dnr KS 21/0018 

  

16. Viktig information från SKR och Sobona, Cirkulär 21:18 ändrade regler 
vid dag 180 i rehabkedjan 
 Dnr KS 21/0018 

  

17. Inbjudan från SKR - Modell som identifierar ärenden för att förebygga hot 
och hat mot förtroendevalda 
 Dnr KS 21/0018 

  

18. Inbjudan från SKR - Mötesplats Digital omställning inom 
samhällsbyggnadssektorn 
 Dnr KS 21/0018 

  

19. Cirkulär 21:16 från SKR och Sobona - Huvudöverenskommelse HÖK 21 
med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
 Dnr KS 21/0018 

  

20. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuners 
sammanträde den 25 mars 2021 
 Dnr KS 21/0048 

  

21. Käppalaförbundets styrelseprotokoll den 25 mars 2021 
 Dnr KS 21/0051 

  

22. Protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 10 
mars 2021 
 Dnr KS 21/0052 

  

23. Kallelse och handlingar till sammanträde i Kommunalförbundet 
Norrvattens styrelse den 14 april 2021 
 Dnr KS 21/0052 

  

24. Protokoll AB Upplands-Brohus 21-03-02 
 Dnr KS 21/0053 

  

25. Protokoll Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 2021-03-02 
 Dnr KS 21/0054 

  

26. Styrelseprotokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 2021-01-19 
 Dnr KS 21/0054 

  



  

PROTOKOLL 66 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

27. Kommunfullmäktiges beslut § 33 – Omfördelning av ärende - 
Medborgarförslag om mer fokus på friluftsliv och friskvård 
 Dnr KS 21/0062 

  

28. Synpunkter och klagomål gällande parkeringsplatser ut med Kokillbacken 
 Dnr TN 21/0012 

  

29. Utbildningsnämndens beslut § 15 - Granskningsrapport - Systematiskt 
kvalitetsarbete i grundskolan 
 Dnr KR 21/0001 

  

30. Kommunfullmäktiges beslut § 34 – Omfördelning av medborgarförslag 
om att anordna pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i Bro 
 Dnr KS 19/0486 

  

31. Protokoll Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2021-03-05 
 Dnr KS 21/0015 

  

32. Protokoll Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2021-04-15 
 Dnr KS 21/0015 

  

33. Inbjudan från SKR - Utbildningen "Medborgardialog som ett systematiskt 
arbetssätt" den 27 maj 2021 
 Dnr KS 21/0018 

  

34. Inbjudan från SKR - Nationell digital valkonferens den 21 september 
 Dnr KS 21/0018 

  

35. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuners 
sammanträde 20 april 2021 
 Dnr KS 21/0048 

  

36. Kungörelse extra sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 18 
maj 2021 
 Dnr KS 21/0052 

  

37. Revisionsrapport - Granskning av Upplands-Bro Kommunföretag AB för 
år 2020 
 Dnr KS 21/0317 

  

38. Revisionsrapport - Granskning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
för år 2020 
 Dnr KS 21/0318 

  

39. Revisionsrapport - Granskning av AB Upplands-Brohus för år 2020 
 Dnr KS 21/0319 

  



  

PROTOKOLL 67 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

40. Inbjudan till regional nätverksträff för klimatanpassning den 4 juni 2021 
 Dnr KS 21/0017 

  

41. Kommunfullmäktiges beslut § 76 - Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Göran Malmestedt (M) 
 Dnr KS 21/0031 

  

42. Kommunfullmäktiges beslut § 79 - Entledigande av Johan Tholander (SD) 
som ersättare i Kommunstyrelsen 
 Dnr KS 21/0031 

  

43. Kommunfullmäktiges beslut § 82 - Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Johan Tholander (SD) 
 Dnr KS 21/0031 

  

44. Kungörelse av Käppalaförbundets fullmäktigesammanträde 2021-05-18 
 Dnr KS 21/0051 

  

45. Inbjudan till möte med regionalt politikernätverk för finska 
förvaltningsområden 3/6 
 Dnr KS 21/0072 

  

46. Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag vår 2021 
 Dnr KS 20/0760 

  

47. Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade motioner 
vår 2021 
 Dnr KS 20/0761 

  

48. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro 
kommun 
 Dnr KS 21/0011 

  

49. Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020 
 Dnr KS 21/0278 

  

50. Tekniska nämndens beslut § 39 - Cykelbokslut 2020 
 Dnr KS 21/0326 

  

51. Remiss - Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, RS 2020-0779 
 Dnr KS 21/0328 

  

52. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-03-26 
 Dnr UN 21/0009 
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