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Sammanträdesdatum:

2021-10-27
Distans via teams, 2021-10-27 14:00-15:32

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Fredrik Kjos, ordförande (M)
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

Tjänstgörande ersättare

Börje Wredén (L)
Närvarande ersättare

Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
Marcus Sköld (M)
Christina Brofalk (C)
Catharina Andersson (S)
Sven-Inge Nylund (S)
Tomas Carneheim (V)
Birgitta Dickson (M)
Rolf Nersing (S)
Bo Nersing (SD)

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-11-02 kl. 08:30

Paragrafer

§§ 131 –133, 135-148

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:

2021-10-27

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2021-11-02

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

2021-11-23

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Övriga deltagare

Sammanträdesdatum:

2021-10-27
Sara Wiesner, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Sara Lauri, Kanslichef
Thomas Lenell, Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson, VA-chef §146 Temaärende
Niklas Johansson, VA-ingenjör §146 Temaärende
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna
Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-10-27
Distans via teams, 2021-10-27 14:00-15:32

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Fredrik Kjos, ordförande (M)
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

Tjänstgörande ersättare

Börje Wredén (L)
Närvarande ersättare

Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
Marcus Sköld (M)
Christina Brofalk (C)
Catharina Andersson (S)
Sven-Inge Nylund (S)
Tomas Carneheim (V)
Birgitta Dickson (M)
Rolf Nersing (S)
Bo Nersing (SD)

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-11-01 kl. 15:45

Paragrafer

§§ 130 & 134

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:

2021-10-27

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2021-10-27

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

2021-11-17

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Övriga deltagare

Sammanträdesdatum:

2021-10-27
Sara Wiesner, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Sara Lauri, Kanslichef
Thomas Lenell, Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson, VA-chef §146 Temaärende
Niklas Johansson, VA-ingenjör §146 Temaärende
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna
Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 130

Upphandling av groventreprenad för
infrastruktur, Trädgårdsstaden

6

§ 131

Utformning av en gång- och cykelramp
som leder till viadukten vid
Granhammarsvägen

8

§ 132

Ändring av valdistriktsindelning och
valdistriktsnamn inför riksdag, region- och
kommunfullmäktige valet 2022

10

§ 133

Revidering av sammanträdestider 2022 för
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

13

§ 134

Yttrande - Rekommendation om
överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet

15

§ 135

Fastställande av ersättarkvot i
Kommunfullmäktige

17

§ 136

Förtydligande av process för
visselblåsartjänst

19

§ 137

Svar på motion om fyrverkerier och den
lokala ordningsstadgan

21

§ 138

Genomförande Omdaning Bro 2021-2022

24

§ 139

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag höst 2021

29

§ 140

Redovisning av obesvarade motioner höst
2021

30

§ 141

Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut

32

§ 142

Verksamhetsplan 2022 Kommunstyrelsen

34

§ 143

SKR nätverk - Medborgardialog som
systematiskt arbetssätt

37

§ 144

Val till styrgrupp SKR nätverk
medborgardialog som systematiskt
arbetssätt

38

§ 145

Fyllnadsval av ersättare i
Trygghetsutskottet

40

§ 146

Rapporter

41

§ 147

Delegationsbeslut

42

§ 148

Anmälningar

43

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 130

Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Upphandling av groventreprenad för
infrastruktur, Trädgårdsstaden
Dnr KS 19/0361

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättade upphandlingsdokument för
upphandling av groventreprenad för utbyggnad av infrastruktur i
Trädgårdsstaden, etapp 1.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Upphandling av entreprenad enligt AB04 för genomförandet av detaljplanen
för Trädgårdsstaden första etapp. Ingående delar är allmänna anläggningar
såsom gator, gång- och cykelbanor, dagvattendammar, parker och övrig
rekreation samt lednings- och mediaförläggning.
Kontraktssumman för entreprenaden uppskattas till ca 70-100 Mkr och
omfattar grovplanering av gator, allmänna platser samt ledningar. Finplanering
av ytor kommer att genomföras vid senare tillfälle, etappvis utifrån
färdigställande av bostadskvarteren.
Samhällsbyggnadskontoret avser att avropa komplexa och tidskritiska moment
från befintlig ramavtalsentreprenör. Detta för att kunna hålla överenskomna
tider med exploatörer inom planområdet samt för att få en så effektiv framdrift
som möjligt.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021

•

Administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12, den 11 oktober 2021

•

Plankarta detaljplan Trädgårdsstaden, etapp 1, den 13 november 2017

•

Kommunstyrelsens beslut om att inleda upphandling av infrastruktur i
Trädgårdsstaden, den 14 april 2021

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättade upphandlingsdokument för
upphandling av groventreprenad för utbyggnad av infrastruktur i
Trädgårdsstaden, etapp 1.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-10-27

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Mark- och exploateringsavdelningen
Upphandlingsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 131

Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Utformning av en gång- och cykelramp
som leder till viadukten vid
Granhammarsvägen
Dnr KS 21/0437

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utforma
samt bygga en gång- och cykelramp som leder till viadukten vid
Granhammarsvägen, i anslutning till Mätarvägen.
2. Investeringsmedel om 750 tkr för byggnationen av gång- och
cykelramp som leder till viadukten vid Granhammarsvägen, i anslutning
till Mätarvägen överförs från kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter till Tekniska nämnden.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att skapa bättre framkomlighet och
tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Vid den befintliga trappan vid
Mätarvägen föreslås byggnation av en gång- och cykelramp som leder till
viadukten vid Granhammarsvägen.
Enligt den reviderade plankartan från 2016-05-03 skulle endast finnas gångoch cykelbana längs Granhammarsvägen. I samband med detta flyttades
Musikvägens busshållplats (trafik mot Kungsängen) till norr om Mätarvägen.
Detta har medfört att det saknas koppling mellan övergångstället i korsningen
Mätarvägen/Granhammarsvägen och gångbanan till viadukten vid
Granhammarsvägen. Det finns endast en trappa ner till gångbanan vilket skapar
dålig framkomlighet för de med barnvagn eller rullstol.
Beräknad kostnad för byggnationen uppgår till 750 tkr. Detta ryms inte inom
Tekniska nämndens investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 juli 2021.
Ritningsförslag för utformning av gång- och cykelramp,
den 2021-05-06

•

Plankarta Kungsängen-Tibble 1:331, mfl. Del 2 av 2, reviderad 201605-03

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utforma
samt bygga en gång- och cykelramp som leder till viadukten vid
Granhammarsvägen, i anslutning till Mätarvägen.
2. Investeringsmedel om 750 tkr för byggnationen av gång- och
cykelramp som leder till viadukten vid Granhammarsvägen, i anslutning
till Mätarvägen överförs från kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter till Tekniska nämnden.

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

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 132

Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Ändring av valdistriktsindelning och
valdistriktsnamn inför riksdag, regionoch kommunfullmäktige valet 2022
Dnr KS 21/0481

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens
förslag.
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn
enligt Valnämndens förslag.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

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

Sammanfattning
Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen.
Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). Enligt 4 kap.
17 § Vallagen ska antalet röstberättigade i ett valdistrikt vara mellan 1000 och
2000 personer om inte särskilda skäl finns för att avvika från detta. Om
valdistrikten ska ändras inför 2022 års val ska Länsstyrelsen fatta beslut om
detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.
Valnämnden fattade beslut om valdistrikten den 30 augusti 2021 § 1 och
överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den
29 september, § 112, att återremittera ärendet med uppdraget att se över
indelningen ytterligare en gång för att undersöka möjligheten att skapa nya
distrikt genom att dela på befintliga distrikt för att möjliggöra en statistisk
jämförelse av valresultat över tid. Uppdraget innefattade också att
återrapportera med förslag till beslut så att ärendet hinner beslutas och
meddelas Länsstyrelsen innan den 1 december 2021.
Efter återremissen fattade Valnämnden den 11 oktober 2021 ett nytt beslut, § 4,
där Valnämndens tidigare förslag av ändringar i valdistriktsindelningen samt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2021-10-27

ändringar av valdistriktsnamn kvarstår. Som underlag för förslaget till beslut
används antalet röstberättigade i respektive valdistrikt per den 1 mars 2021
(siffror från Valmyndigheten) samt beräknad inflyttning under 2021 och 2022.
Fastställandet av röstlängden sker 30 dagar innan valdagen som infaller den 11
september 2022, och antalet röstberättigade i valdistrikt med få röstberättigade
per den 1a mars 2021 förväntas enlig prognosen öka och därmed uppfylla
lagkravet på 1000 till 2000 röstberättigade.
Gällande valdistriktens utformning föreslås valdistrikten Kungsängens Södra
och Låssa delas in i två distrikt vardera. Kungsängens Södra delas i två och det
nya distriktet föreslås heta Korsängen. Även Låssa delas i två och det nya
distriktet föreslås heta Bro Södra. Gränsen mellan valdistrikten Finnsta och
Kockbacka föreslås flyttas. Förslaget om en ny gränsdragning kvarstår för att
det finns ett behov av att jämna ut antalet röstberättigade i vartdera distrikt.
Valkansliet förordar även delningen ur ett närhetshetsperspektiv till sin
vallokal för väljarna, då förslaget innebär två ytterligare vallokaler i
kommunen vilket kan öka röstandet i valdistrikten. Delningen är också viktig
ur ett säkerhetsperspektiv, då det finns en risk att eventuell köbildning och
trängsel påverkar röstande, säkerheten och ett eventuellt pandemiläge. Den
lagändring som skedde 1 januari 2019 (SFS 2019:923) innebär att en
avskärmad plats ska finnas där valsedlar kan läggas ut vilket riskerar att skapa
mer köbildning än vid tidigare val. Ett annat skäl är att redan nu göra
förändringar som underlättar vid kommande Europaparlamentsval.
Ur ett statistiskt perspektiv kan både de nya och de ändrade valdistrikten slås
ihop vid en jämförelse mellan 2018 års val och kommande val.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021

•

Valnämndens beslut VN § 1 den 30 augusti 2021

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021

•

Kommunstyrelsens beslut KS § 112 den 29 september 2021

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021

•

Valnämndens beslut VN § 4 den 11 oktober 2021

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens
förslag.
Justerandes sign
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2021-10-27

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn
enligt Valnämndens förslag.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av
ärendet.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) återremissyrkande.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) återremissyrkande.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag och
återremiss. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Ordföranden frågar sedan om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kontorets förslag till beslut och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen (efter beslut i Kommunfullmäktige)
Valnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Revidering av sammanträdestider 2022
för Kommunstyrelse och
Kommunfullmäktige
Dnr KS 21/0283

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt
kommunledningskontorets förslag.
2. Stycke 2 och 3 i § 6 Arbetsordning för Kommunfullmäktige ändras till
att ha följande lydelse:
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder
nyvalda fullmäktige för första gången i oktober.
Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan ändra
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsen beslutar
Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt
kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdestider
för 2022 under våren 2021. Beslutet behöver nu revideras i och med att det
finns behov av ett ytterligare sammanträde efter den 15 oktober då den nya
mandatperioden inleds för att Kommunfullmäktige ska hinna besluta om
skattesats och budget innan årets slut. En revidering av höstens
sammanträdestider enligt Kommunledningskontorets förslag innebär också att
stycke 2 och 3 i § 6 Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver ändras.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2021

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj
2021

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni
2021

•

Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020,
reviderad den 9 juni 2021
Utdragsbestyrkande
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2021-10-27

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt
kommunledningskontorets förslag.
2. Stycke 2 och 3 i § 6 Arbetsordning för Kommunfullmäktige ändras till
att ha följande lydelse:
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder
nyvalda fullmäktige för första gången i oktober.
Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan ändra
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsen beslutar
Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt
kommunledningskontorets förslag.

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

Justerandes sign

Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Yttrande - Rekommendation om
överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet
Dnr KS 21/0205

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om samverkan inom
patientnämndsverksamhet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Storsthlms styrelse beslutade på sitt sammanträde den 11 mars 2021 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse om samverkan
inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen är en revidering av
tidigare överenskommelse från år 2003 mellan kommunerna i länet och Region
Stockholm. Den reviderade överenskommelsen innehåller förtydliganden och
uppdateringar av laghänvisningar och har kompletterats med en beskrivning av
Storsthlms roll som företrädare för kommunerna på en länsövergripande nivå,
avseende uppföljning och utvärdering. Beräkningsmodellen i den reviderade
överenskommelsen har gjorts om så att kostnaden fördelas mellan
kommunerna genom att beräknas på respektive kommuns befolkning istället
för som tidigare baseras på befolkning äldre än 65 år. Kostnaden för UpplandsBro beräknat på 2020 års befolkningsmängd om alla åldrar blir 18 530 kr. En
förändring avseende avtalstiden har också gjorts som innebär att
överenskommelsen gäller tills vidare, men med möjlighet för parterna att säga
upp densamma med en uppsägningstid på tolv månader.
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens svar som inkommit
från Socialnämnden och från Äldre- och omsorgsnämnden. Nämnderna antar
socialkontorets förslag till beslut som sitt eget och konstaterar därmed att
kommunen måste ha en patientnämnd, och bedömer att överenskommelsen om
samverkan om patientnämndsverksamhet kan antas.
Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår därför
att Kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021

•

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 30 september
2021

•

Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den
27 september 2021
Utdragsbestyrkande
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•

Socialkontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnden den 25 maj 2021

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse till Äldre- och omsorgsnämnden den 25
maj 2021

•

Storstockholms rekommendation om överenskommelse
patientnämndsverksamhet S/21/0049–2

•

Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet Dnr
PaN A0210-0001715

•

Exempel på ersättningsnivå till Patientnämnden – Storsthlm

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om samverkan inom
patientnämndsverksamhet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

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

Justerandes sign

Storsthlm, senast den 31 oktober 2021 med e-post till
registrator@storsthlm.se

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Fastställande av ersättarkvot i
Kommunfullmäktige
Dnr KS 21/0502

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs
till ½.
2. I och med beslutspunkt 1, revideras andra meningen i §1
Kommunfullmäktiges arbetsordning till följande lydelse:
” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet
ersättare utses”.

Sammanfattning
Inför val till Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige om antal
ersättare genom en så kallad ersättarkvot inom de ramar som fastställs i
Kommunallagen 5 kap. 8 §. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst
hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas
före utgången av februari månad valåret och ska därefter skickas till
länsstyrelsen.
Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs till ½.
Genom att föra in detta i arbetsordningen behöver beslutet inte tas om innan
nästa val. Detta innebär att andra meningen i §1 i Kommunfullmäktiges
arbetsordning revideras till följande lydelse:
” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet ersättare
utses”.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs
till ½.
2. I och med beslutspunkt 1, revideras andra meningen i §1
Kommunfullmäktiges arbetsordning till följande lydelse:
” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet
ersättare utses”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

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

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Juridikenheten

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Sammanträdesdatum:
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Förtydligande av process för
visselblåsartjänst
Dnr KS 20/0764

Beslut
1. Mot bakgrund av att kommunen har en visselblåsarfunktion (KF § 100 den 9
juni 2021) förtydligar kommunstyrelsen att granskningar som sker inom ramen
för funktionen kan omfatta såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.
2. Den genom delegationsbeslut (KS 21/0231) antagna dokumenthanteringsplan för processen för hantering av inkomna ärenden i visselblåsarfunktionen, i
vilken det framkommer var ärenden handläggs, ska fortsätta gälla utan
förändring.

Sammanfattning
Sedan april 2021 finns en e-tjänst på kommunens externa webbplats Visselblåsarfunktion - Upplands-Bro - som ett led i att verkställa kommande
lagstiftning samt tillse rekommendationer som revisionen framfört i en
granskning år 2018.
Processen för hantering är beskriven i dokumenthanteringsplanen som är
antagen av kommunstyrelsen genom delegationsbeslut. Anmäld till
Kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021.
Den 9 juni fastställde kommunfullmäktige att kommunen har denna tjänst.
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen förvaltar funktionen så
som den är operativ idag och gav kommunstyrelsen mandat att fatta
erforderliga beslut för att funktionen ändamålsenligt ska kunna utvecklas och
tillämpas. Processen för hantering av inkomna anmälningar är beskriven i
ärendebeskrivningen i samband med beslutet i fullmäktige och inte som en
beslutspunkt. I ärendebeskrivningen framgår bland annat:
”Funktionen är till för anställda, förtroendevalda eller privatpersoner.
Inkomna anmälningar hanteras av personalavdelningen och eventuell
utredning görs av extern part.”
Då delar av funktionen är beskrivna endast i ärendebeskrivning och genom
delegationsbeslut finns ett behov av att förtydliga ärendeprocessen genom ett
beslut i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2021

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2021

Utdragsbestyrkande
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•

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni
2021

•

Delegationsbeslut KS 21/0231 - Dokumenthanteringsplan för processen
hantera anmälningar om missförhållanden och oegentligheter
(visselblåsarfunktion)

Förslag till beslut
1. Mot bakgrund av att kommunen har en visselblåsarfunktion (KF § 100 den 9
juni 2021) förtydligar kommunstyrelsen att granskningar som sker inom ramen
för funktionen kan omfatta såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.
2. Den genom delegationsbeslut (KS 21/0231) antagna dokumenthanteringsplan för processen för hantering av inkomna ärenden i visselblåsarfunktionen, i
vilken det framkommer var ärenden handläggs, ska fortsätta gälla utan
förändring.

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

Justerandes sign

Personalavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om fyrverkerier och den
lokala ordningsstadgan
Dnr KS 21/0143

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens beslut att se
över ordningsföreskrifterna i sin helhet.
Kommunstyrelsen beslutar
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över
kommunens lokala föreskrifter i sin helhet.
3. Uppdraget ska redovisas genom att ett förslag till nya
ordningsföreskrifter presenteras, med förslaget från Sveriges kommuner
och regioner som utgångspunkt.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar sig till förmån för
eget förslag till beslut. Reservationsmotivering återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Kommunens ordningsföreskrifter är beslutade år 2016 med en mindre
revidering i juni 2021. Flera kommuner, bland annat i Stockholmsområdet, har
mer begränsande regler kring användningen av fyrverkerier. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) håller med ett arbete som syftar till att ta fram
en modell för hur lokala ordningsföreskrifter hos kommuner kan se ut, som
kommunerna kan anpassa efter eget behov. Att genom lokala ordningsföreskrifter helt förbjuda privatpersoner att hantera fyrverkerier, raketer och
smällare kan endast göras på offentlig plats, om det behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats och om det inte lägger onödigt tvång
på allmänheten. Med anledning av att de lokala ordningsföreskrifterna inte har
setts över eller reviderats genomgående sedan 2016 kan det vara lämpligt att se
över bestämmelserna och ta fram ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter.
Det reviderade förslaget bör ha sin utgångspunkt i den modell för
ordningsföreskrifter som SKR kommer att arbeta fram.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021

•

Motion från Sara Ridderstedt (Mp) den 17 februari 2021

Utdragsbestyrkande
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Nu gällande lokala ordningsföreskrifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens beslut att se
över ordningsföreskrifterna i sin helhet.
Kommunstyrelsen beslutar
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över
kommunens lokala föreskrifter i sin helhet.
3. Uppdraget ska redovisas genom att ett förslag till nya
ordningsföreskrifter presenteras, med förslaget från Sveriges kommuner
och regioner som utgångspunkt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) yrkat för Sverigedemokraternas räkning på avslag.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

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

Reservationsmotivering

Katarina Olofsson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande
reservationsmotivering:
”Vår kommuns lokala ordningsföreskrifter revideras / uppdateras kontinuerligt,
senast i juni 2021, att utöver denna kontinuitet ge Kommunledningskontoret
ett särskilt uppdrag med anledning av Miljöpartiets (MP) motion är inte
meningsfullt.
De problem som motionären redovisar är i huvudsak brott som redan finns
reglerade i nationell lagstiftning och vår kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Den utredningskompetens som behövs gällande motionärens tre yrkanden finns
redan inom organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där vår
kommun ingår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att begränsa medborgares möjlighet att uppleva feststämning och uttrycka
glädje, genom att formulera problem som inte existerar, är inte acceptabelt och
stridande mot Svensk Grundlag Regeringsformen (1974:152)
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Motionären
Chef för trygghet och prevention
Chefsjurist

Utdragsbestyrkande

23 (44)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 138
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Genomförande Omdaning Bro 20212022
Dnr KS 21/0226

Beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Godkänna Genomförande Omdaning Bro 2021 – 2022 enligt
tjänsteskrivelse KS 21/0226 och dess bilagor.
2. Godkänna Planprogram enligt bilaga 1 och därmed ge Kommundirektör
i uppdrag att genomföra samråd för Planprogram.
3. Godkänna Utvecklingsprogram Stationsområde enligt bilaga 2 och
därmed ge Kommundirektör i uppdrag att initiera och genomföra
erforderliga utredningar för att möjliggöra utvecklingen i området.
4. Godkänna Markstrategi enligt bilaga 3.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag på
revidering av delegationsordningen gällande köp, försäljning eller byte
av fastighet inklusive omvärldsbevakning och konsekvensanalys.
6. Omfördela 6,3 mnkr ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda
investeringsutgifter 2022 till Kommunstyrelsen.
7. Ge Kommundirektör i uppdrag att starta planarbete för centrala Bro
enligt samhällsbyggnadsprocess beskriven i tjänsteskrivelse KS
21/0226.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
deltar inte i beslutet. Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning
lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Reservationsmotivering återfinns i slutet av paragrafen.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna
en protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Direktiv för projektet Omdaning Bro beslutades av Kommunstyrelsen den 14
april 2021. Arbetet inom Omdaning Bro har inriktningen att integrera fysisk
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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planering och sociala aspekter i samhällsplaneringen med social hållbarhet som
överordnat perspektiv samt att arbeta med inriktningen att skapa framtidens
småstad. Detta baserat på de unika värden och förutsättningar som finns i Bro
idag. Genomförandet av projektet sker genom att parallellt arbeta med åtgärder
på kort sikt och åtgärder på lång sikt inom ett och samma ramverk.
Genomförandet tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i Bro och omfattar på så
sätt åtgärder och aktiviteter med beröring som samtliga av kommunens
verksamheter. Ett helhetsgrepp är kritiskt för att arbeta effektivt, ta tillvara på
olika perspektiv och erfarenheter och framförallt för att skapa förutsättningar
för och även säkerställa att delaktighet bland Bros invånare, verksamma och
civilsamhälle i hela genomförandet av projektet. I enlighet med direktiven har
handlingsplaner för åtta olika delprojekt arbetats fram under perioden 19 april
till och med 29 september 2021. Handlingsplanerna samlat tar ett helhetsgrepp
om utvecklingen i Bro och är ömsesidigt beroende till varandra. Det vill säga,
genomförandet av aktiviteter och åtgärder ska ske integrerat och säkras mot
kommunens långsiktiga utveckling. Dessa handlingsplaner biläggs
tjänsteskrivelse som underlag för beslut.
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 29 september 2021

•

Planprogram bilaga 1

•

Utvecklingsprogram Stationsområdet enligt bilaga 2

•

Markstrategi enligt bilaga 3

•

PM handlingsplan delprojekt rekreation enligt bilaga 4

•

PM handlingsplan delprojekt skolstrategi enligt bilaga 5

•

PM handlingsplan delprojekt Näringsliv- och Arbetsmarknad enligt
bilaga 6

•

PM handlingsplan delprojekt program temporära ytor enligt bilaga 7

•

PM handlingsplan delprojekt tryggt och snyggt enligt bilaga 8

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Godkänna Genomförande Omdaning Bro 2021 – 2022 enligt
tjänsteskrivelse KS 21/0226 och dess bilagor.
2. Godkänna Planprogram enligt bilaga 1 och därmed ge Kommundirektör
i uppdrag att genomföra samråd för Planprogram.
Justerandes sign
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3. Godkänna Utvecklingsprogram Stationsområde enligt bilaga 2 och
därmed ge Kommundirektör i uppdrag att initiera och genomföra
erforderliga utredningar för att möjliggöra utvecklingen i området.
4. Godkänna Markstrategi enligt bilaga 3.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag på
revidering av delegationsordningen gällande köp, försäljning eller byte
av fastighet inklusive omvärldsbevakning och konsekvensanalys.
6. Omfördela 6,3 mnkr ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda
investeringsutgifter 2022 till Kommunstyrelsen.
7. Ge Kommundirektör i uppdrag att starta planarbete för centrala Bro
enligt samhällsbyggnadsprocess beskriven i tjänsteskrivelse KS
21/0226.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, kontorets förslag,
återremiss och avslag.
Ordföranden börjar med att fråga Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras
idag och finner bifall.
Därefter ställer ordföranden kontorets förslag mot Erik Karlssons (V)
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller kontorets förslag till
beslut.

Reservationsmotivering
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering:
”Vänsterpartiet har från Alliansens sida helt utestängts från att påverka det
förslag som nu ligger för beslut. Detta gäller även de partier som oppositionen
under nuvarande mandatperiod består i, förutom SD där dess gruppledare har
deklarerat att hennes parti hade medverkat i ett planeringsmöte på en hel dag.
Att endast bjuda in ett parti med nära samarbete visar på Alliansens vilja att
hålla den parlamentariska demokratin i praktiken levande, lika levande som i
en diktatur.
Justerandes sign
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Enligt parlamentariska fattade beslut skulle KSAU bereda ärenden och lägga
fram förslag till beslut!
De två protokollförda möten som har behandlat omdaning Bro har endast
innehållit rapporter, ingen chans till vare sig påverkan, beredning eller
presentera något beslutsunderlag i denna fråga till kommunstyrelsen. Att
manipulera ett språkbruk i värsta Orwill-anda och ignorera parlamentariskt
fatta beslut sker normalt bara i länder som upprätthåller en falsk demokratisk
fasad samt i Upplands-Bro kommun.
• Vänsterpartiet säger ja till demokrati och medborgarnas deltagande både
direkt och med sina valda ombud i samhällsplanering!
• Vänsterpartiet säger nej till att nästan 40% av de representanter som väljarna
har sagt skall föra fram dess talan utestängs inför viktiga beslut!
• Vänsterpartiet säger nej till manipulationer av den demokratiska
parlamentarismen!
• Vänsterpartiet säger ja till frihet!”

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande
protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna ser positivt på att utveckla Bro med den ansatsen att hålla
ihop samhällets olika bostadsdelar med infrastruktur, bostäder, handel och
mötesplatser.
Socialdemokraterna tvingas att ej delta i beslutet på grund av att vi som
opposition ej varit inkluderade i att bereda projektets framtagande utan endast
fått information vid några tillfällen. Därför har vi heller ingen insyn i om
finansieringen av projektet och genomförande är seriöst, ansvarsfullt och
realistiskt.
I ärendet står ”Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU med representation
från samtliga partier bereder frågor inför beslut i Kommunstyrelsen”
KSAU möten som genomförts har varit möten där endast rapporter avlämnats.
Ingen beredning har genomförts, inga beslut har fattats ej heller någon dialog.
Den 14 april beslutade KS att utse KSAU till beredande organ för Omdaning
Bro. Beslutet lyder (och relaterar till KSAU funktion):
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till beredande organ för Omdaning
Bro.

Justerandes sign
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar gruppledare för de partier som
inte är representerade i arbetsutskottet när Omdaning Bro bereds.
I sammanfattningen framgår att: inom ramen för sitt beredande uppdrag ges
kommundirektören förutsättningar att tillse relevanta utredningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde för första gång kring
Utveckling/Omdaning Bro den 10 juni 2021. Mötet bestod av § 3 Rapporter,
det vill säga inget formellt beslutsärende. Ingen beredning.
KSAU den 17 september bestod av en rapport, det vill säga inget formellt
beslutsärende. Ingen beredning.
(Kommunen publicerar inga protokoll från styrelsens/nämndernas arbetsutskott
på hemsidan.)
Det förespeglas från M L C och Kd att ”Projektet ”Omdaning bro” är ett
långsiktigt sådant som kommer att pågå under många år med skiftande
valresultat och skiftande majoriteter. För att projektet ska vara stabilt över tid
krävs ett samarbete över block- och partigränser och en samarbetsvilja för
Upplands-Bros bästa. Därför har vi valt att driva projektet i kommunstyrelsens
arbetsutskott, KS Au, så att samtliga partier ges möjlighet att delta i
”Omdaning Bro”.
Om meningen med att driva projektet långsiktigt genom att avrapportera till
oppositionens företrädare med jämna mellanrum, ja då har man lyckats men
inkludering och samarbete har totalt uteblivit. Där med är långsiktigheten i
projektet helt förbisett. Socialdemokraterna beklagar bristen på demokrati i
hela processen.”
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser positivt på mycket av innehållet i förslaget, särskilt fokuset på
social hållbarhet. Miljöpartiet har inte getts möjligheten att delta i utformandet
av förslaget vilket vi beklagar. Politisk samsyn är att eftersträva så långt det är
möjligt i den här typen av processer som ska löpa över lång tid."
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder, trygghetstutskott och samhällsbyggnadsutskott
Upplands-Bro Hus
Upplands-Bro Kommunfastigheter
Bro Utveckling

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av obesvarade
medborgarförslag höst 2021
Dnr KS 20/0760

Beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2021
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 33
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2021.

Förslag till beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2021
godkänns.

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

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av obesvarade motioner
höst 2021
Dnr KS 20/0761

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2021 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 32 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 24 augusti 2021.

Förslag till beslut
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2021 godkänns.

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

Protokollsanteckning

Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”KS 19/0430 Motion om kommunala valstugor inkom till KF den 9 oktober
2019. Därefter har ingenting hänt med motionen.
Ser ut som att ministyret håller på vidare behandling på motionen för att de, när
den senare läggs fram till behandling inte kommer att behöva besvaras med
något annat än floskler med att frågan kommer upp för nära valet 2022 för att
det skall finnas tid att fatta ett beslut i ärendet inför detta val.
Okänsligt och nonchalant mot den parlamentariska demokratins grunder och
ett brott mot kommunallagen. Inget argument har framkommit om Alliansens
långbänk i behandlingen av denna motion skulle behöva mer än ett år på sig för
att behandlas i laga ordning.”

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Samtliga nämnder
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Tertialrapport 2 - 2021 med
delårsbokslut
Dnr KS 21/0010

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till
augusti 2021.

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

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 121,3 mnkr exklusive sociala
investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala investeringsfonderna
inräknas blir resultatet 114,8 mnkr.
I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1
mnkr) samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt
38,5 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott med 58,4 mnkr (inklusive
exploateringsersättningarna). Kommunen har en positiv budgetavvikelse
avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 34,6 mnkr.
Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv
avvikelse mot budget på 64,9 mnkr. Största orsaken till överskottet är
beräknade exploateringsintäkter med 46 mnkr och ökade skatteintäkter med
52,1 mnkr. Förklaringen till ökade skatteintäkter är dels att befolkningen var
större den 1 november 2020 än budgeterat och dels av att skatteprognosen för
både 2020 och 2021 är bättre än prognosen som användes i budgeten.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-11

•

Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro kommun
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Tertialrapport 2 2021 Kommunstyrelsen
Tertialrapport 2 2021 Bygg- och miljönämnden
Tertialrapport 2 2021 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tertialrapport 2 2021 Kultur- och fritidsnämnden
Tertialrapport 2 2021 Socialnämnden
Tertialrapport 2 2021 Tekniska nämnden
Tertialrapport 2 2021 Utbildningsnämnden
Tertialrapport 2 2021 Äldre- och omsorgsnämnden
Miljöbokslut Tertial 2 2021
Personalbokslut Tertial 2 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till
augusti 2021.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder och koncernbolag
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Verksamhetsplan 2022 Kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0004

Beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
Verksamhetsplan 2022- Kommunstyrelsen godkänns.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
deltar inte i beslutet. Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning
lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen lagd budget.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen lagd
budget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om övergripande mål och budget
2022–2024 för kommunen. Nämnder och styrelser ska utifrån detta beslut
upprätta en verksamhetsplan där den av Kommunfullmäktige anvisade ramen
fördelas ut på nämndens verksamheter. Kommunledningskontoret har upprättat
förslag till verksamhetsplan för Kommunstyrelsen inom den ram som
Kommunfullmäktige angett för Kommunstyrelsens verksamhet samt
investeringsbudget. Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till
159,8 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
Verksamhetsplan 2022- Kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsgång

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

Justerandes sign
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Protokollsanteckning

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande
protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna presenterade ett budgetalternativ på
kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2021, tyvärr röstades
förslaget bort.
Nedan beskriver vi huvuddragen i Socialdemokraternas budgetförslag och
områden där det finns skillnader mellan vårt förslag och M, L, Kd och C: s
budget.
Vi socialdemokrater prioriterar trygghet, demokrati, att effektivisera med
empati och förstånd, ha en sund personalpolitik samt att vi ska bygga med
ansvar.
Upplands-Brobornas trygghet och säkerhet behöver öka i bostadsområden, på
skolorna, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten leder till och utgör
ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med kraft.
Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Upplands-Broborna är
de mest otrygga medborgarna i hela Stockholmsregionen, det vill vi ändra på.
Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas,
driva företag och arbeta i. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.
Frågorna är för viktiga för att behandlas i utskott och möten där endast ett eller
några partier är representerade, vi anser att frågan ska ligga direkt hos
kommunstyrelsen, kommunens samtliga partier ska vara inkluderade och det
politiska arbetet ska vara strategiskt, långsiktigt och hållbart
Under 2022 läggs särskilt fokus på utvecklingen av våra centralorter Bro och
Kungsängen, kopplat till uppdraget som lades 2017 om fördjupad
översiktsplan, FÖP, samt på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro. Vi
anser att en viktig del kopplat till trygghet och samhällsutveckling är att vi har
perspektivet hela kommunens utveckling med olika insatser och satsningar i de
olika kommundelarna utifrån våra behov, förväntningar och förutsättningar.
Upplands-Bro skall vara ett föredöme som arbetsgivare. Kommunens anställda
är dess viktigaste resurs och vi ska satsa på arbetsmiljön, personalutveckling
och schysta anställningsvillkor.
Vi ska visa respekt för varandras roller och åsikter där vi låter proffsen vara
proffs, där vi ökar medarbetarnas möjligheter till direkt inflytande över sina
arbeten och hur arbetet organiseras.
Vi ska stärka kompetensutvecklingen för personalen för att öka kvaliteten i
verksamheterna bland annat genom att införa en kompetensförsörjningsfond
Justerandes sign
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Ett bra företagsklimat är lika viktigt som en väl fungerande vård, skola och
omsorg. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas
tillvara och utvecklas. Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut
som fattas i kommunen.
Vi vill öka dialogen med kommunens innevånare och näringsliv om
kommunens utveckling genom ett demokratiskt och öppet förhållningssätt.
Vi har fokus på att kvartstrafik till Bro med pendeln ska bli verklighet.
Kommunen behöver bli mer proaktiv gentemot aktörer som Trafikverket och
Trafikförvaltningen i Region
Stockholm och göra egna inspel till Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie
för kapacitetsförstärkning på järnvägssträckan mellan Kallhäll och Bålsta.
Den största delen av kommunens intäkter kommer från skatt på arbete
samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt
långsammare än kostnaderna. Det ställer krav på nya lösningar och på
effektiviseringar. Vi ska se till att vartenda öre vi gemensamt betalar i skatt
används effektivt med fokus på livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi
genom att stärka vår gemensamma välfärd. Vi ska effektivisera med empati
och förstånd, ha en sund personalpolitik och vi ska bygga med ansvar. En bra
politik handlar om skolan, jobben, omsorgen och tryggheten!
Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar.
Så bygger vi ett starkare och tryggare Upplands-Bro
Vi beklagar att M L C och KD väljer att ”baka in” Internkontrollplanen
för kommunstyrelsen i ärendet ”Verksamhetsplan 2022 –
Kommunstyrelsen”. Det exkluderar en majoritet av de partier som är
representerade i kommunstyrelsen att kunna ta ansvar för dessa viktiga frågor.
Vår önskan är att kommunstyrelsen lyfter interkontrollplanen som ett eget
ärende framöver. Vi finner det märkligt att man gör olika i kommunens
nämnder.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
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SKR nätverk - Medborgardialog som
systematiskt arbetssätt
Dnr KS 21/0471

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun deltar i SKR nätverket –
Medborgardialog som systematiskt arbetssätt som pågår till januari 2023.

Sammanfattning
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog
bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla
system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i
organisationens styr- och ledningssystem.
Utvecklingsarbetet fokuseras på att varje kommun eller region utvecklar sitt
system utifrån egna lokala förutsättningar.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att UpplandsBro kommun ingår i nätverket och meddelar sitt beslut till SKR.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021

•

Inbjudan från SKR att delta i nätverk medborgardialog som
systematiskt arbetssätt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun deltar i SKR nätverket –
Medborgardialog som systematiskt arbetssätt som pågår till januari 2023.

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

Justerandes sign

SKR
Kommunfullmäktige
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Val till styrgrupp SKR nätverk
medborgardialog som systematiskt
arbetssätt
Dnr KS 21/0542

Beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
(M) som deltagare i styrgruppen i SKR nätverk gällande
medborgardialog. Camilla Janson (S) utses till ersättare.
2. De invalda får i uppdrag att återrapportera till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog
bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla
system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i
organisationens styr- och ledningssystem.
Kommunen ska utarbeta en projektorganisation och utse projektledare som på
hemmaplan har mandat och resurser att driva utvecklingen. Kommunen ska
även inrätta en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner
ingår. Beslut om deltagande ska tas av ansvarig styrelse.
Kommunledningskontoret förslår att kommunstyrelsen utser
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) som deltagare i styrgruppen i
SKR närverk gällande medborgardialog.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021

•

Inbjudan från SKR att delta i nätverk medborgardialog som
systematiskt arbetssätt

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
(M) som deltagare i styrgruppen i SKR nätverk gällande
medborgardialog. Camilla Janson (S) utses till ersättare.
2. De invalda får i uppdrag att återrapportera till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med detta.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Justerandes sign
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Fyllnadsval av ersättare i
Trygghetsutskottet
Dnr KS 18/0424

Beslut
Erik Karlsson (V) utses till ersättare i Trygghetsutskottet.

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

Sammanfattning
En tidigare bordlagd ersättarplats kvarstår i Trygghetsutskottet.
Kommunstyrelsen bör därför genom ett fyllnadsval utse en ersättare i
Trygghetsutskottet. Vilket parti som väljs till förtroendeposten utgår ifrån
valresultatet. Posten tillsättas antingen genom valsamverkan eller enligt den
partivisa mandatfördelningen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021.

•

Mandatfördelning med valsamverkan

•

Mandatfördelning partivis.

Förslag till beslut
XX utses till ersättare i Trygghetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Janson (S) yrkar på att Erik Karlsson (V) utses till ersättare i
Trygghetsutskottet.

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

Justerandes sign

Den valda
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare
Sekreterare
Trygghetsutskottet
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Rapporter

Temaärende: Dagvattenplan
Niklas Johansson, VA-ingenjör, informerar Kommunstyrelsen om kommunens
dagvattenplan och dagvattenpolicy.

Kommundirektrösens rapporter
• Covid-19
•

Trygghet och säkerhet

•

Information från bolagen

•

Tingsrättens dom

•

Övrigt

Samhällsbyggnadschefens rapporter

Justerandes sign

•

Information om omorganisationen som ägt rum på
Samhällsbyggnadskontoret.

•

Elförsörjning avisering från EON
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Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad socialchef den 1- 4 november 2021
Dnr KS 21/0001

2.

Tillförordnad kommundirektör den 29 oktober till den 5 november 2021
Dnr KS 21/0001

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

1.

Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM) 2021-09-17
Dnr KS 21/0013

2.

Protokoll samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-09-28
Dnr KS 21/0014

3.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-09-15
Dnr KS 21/0014

4.

Inbjudan till Nationell samling på internationella funktionshinderdagen 1
och 2 december 2021 (inköp och upphandling)
Dnr KS 21/0017

5.

Protokoll samt handlingar från Gemensam nämnd för familjerättsliga
frågor 2021-09-22
Dnr KS 21/0050

6.

Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2021-08-26
Dnr KS 21/0051

7.

Välkommen till SKR:s konferens - Demokratin i vår tid främja, förankra
och försvara!
Dnr KS 21/0072

8.

Bygg- och miljönämndens beslut § 103 ALL.2021.463
Dnr KS 21/0230

9.

Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-09-13
Dnr SN 21/0009

10.

Kritik på teknik – låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken!
Dnr TN 21/0011

11.

Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 40 - Revidering av Kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning
Dnr KFN 21/0167

12.

Kultur- och fritidsnämnden§ 42 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby
19:3) Nr 2001
Dnr KS 15/0583

13.

Tekniska nämnden beslut § 75 Yttrande avseende förslag till detaljplan
Dnr KS 15/0583

14.

Inbjudan till Länsstyrelsen Stockholms utbildningar i totalförsvar
Dnr KS 20/0184
Utdragsbestyrkande
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15.

Storsthlm: Rekommendation, Överenskommelse Energi- och
klimatrådgivning 2022-2025, Dnr S/21/0096
Dnr KS 21/0177

16.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 40 - Sammanträdestider för Äldreoch omsorgsnämnden 2022
Dnr ÄON 21/0099

17.

Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde 2021-09-01
Dnr KS 21/0052

18.

Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021
Dnr KS 21/0053

19.

Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september
2021
Dnr KS 21/0053

20.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september
2021
Dnr KS 21/0054

21.

Socialnämndens beslut § 53 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 30 april 2021
Dnr SN 21/0243

22.

Lokal utvecklingsstrategi Leader Mälardalen 23-27 slutversion
Dnr KS 21/0358
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