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§ 88

2021-06-09

Medborgarförslag om fler askkoppar i
Kungsängens centrum
Dnr KS 21/0236

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 25 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att det behövs fler
askkoppar i Kungsängens centrum för att skapa trevnad för alla.
Förslagsställaren upplever att det är framförallt på Torget i Kungsängen och
vid pendeltågsstationen som det behövs fler askkoppar.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 89

2021-06-09

Medborgarförslaget om renovering av
gångvägen från Rönnbärsvägen mot
Örnäs
Dnr KS 21/0280

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 15 april 2021 inkom ett medborgarförslag gällande behov av renovering
av gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs. Förslagsställaren uppger att
behovet av att renovera dräneringen på sträckan mellan Rönnbärsvägen och
Örnäs har funnits under åtskilliga år. Den allra första biten av fortsättningen
mot Örnäs är i princip oframkomlig när det har regnat. Förslagsställaren anser
att förhållandena på denna sträcka kraftigt har försämrats under de senaste
åren. Förslaget är att kommunen genomför de åtgärder som krävs för att denna
gångväg skall vara lättframkomlig under alla årstider och vädertyper.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 90

2021-06-09

Medborgarförslag om översyn av
trafiksituationen i korsningen
Köpmanvägen, Stationsvägen och
Härnevi Skolväg
Dnr KS 21/0342

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 18 maj 2021 inkom ett medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i
korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi Skolväg.
Förslagsställaren föreslår att man tittar över trafiksituationen vid Bro station för
att minska risken för trafikolyckor.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 18 maj 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 91

2021-06-09

Medborgarförslag om gångbana under
järnvägsviadukten på
Lennartsnäsvägen
Dnr KS 21/0157

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 15 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångbana
under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen. Vägen som går utanför
järnvägen mellan Lennartsnäsvägen och Strandvägsområdet är en mycket
utnyttjad promenadväg. Om man går från Tibble måste man gå cirka 200 meter
längs Lennartnäsvägen helt oskyddad. Bilarna som man möter och blir omkörd
av kör ofta väldigt fort. Förslaget är att kommunen anlägger en gångbana med
räcke mot körbanan mellan cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen och
uppfarten till den nämnda promenadvägen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Övergripande mål och budget 2022
med planering för 2023 – 2024
Dnr KS 21/0008

Beslut
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.
11. Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för kommunens revision i
enlighet med revisionens äskande.

Reservationer och särskilda uttalanden
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S),
Helena Austrell (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika
Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Justerandes sign
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Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Khalouta Simba (V) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.
Agnieszka Silversjö (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Annette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje Svensson (SD) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

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
Justerandes sign
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mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.
10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet
med bilaga 2
Kommunfullmäktige beslutar för egen del
Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för kommunens revision i enlighet
med revisionens äskande.

Yttranden
Fredrik Kjos (M), Jan Stefansson (KD), Börje Wredén (L), Marcus Sköld (M),
Mattias Peterson (C), Tina Teljstedt (KD), Martin Normark (L), Lisa Edwards
(C), Paul Gustafsson (M), Hans Åberg (L), Jan-Erik Björk (KD), Camilla
Janson (S), Jan Lannefelt (S), Catharina Andersson (S), Naser Vukovic (S),
Kerstin Ahlin (S), Rolf Nersing (S), Birgitta Nylund (S), Johan Silversjö (SD),
Jan Ramstedt (SD), Anette Nyberg (SD), Börje Svensson (SD), Sara
Ridderstedt (MP), Erik Karlsson (V), Kjell A Johansson (V), Khalouta Simba
(V), Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Börje Wredén (L), Marcus Sköld (M), Mattias Peterson (C),
Tina Teljstedt (KD) Martin Normark (L), Lisa Edwards (C), Paul Gustafsson
(M) och Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024.
Camilla Janson (S), Jan Lannefelt (S), Catharina Andersson (S), Kerstin Ahlin
(S) och Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget för 2022.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall Miljöpartiets förslag till budget för 2022.
Kjell A Johansson (V), Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) yrkar bifall
till Vänsterpartiets förslag till budget för 2022.
Johan Silversjö (SD) och Anette Nyberg (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut:
1.
2.
3.
4.
5.

Justerandes sign

Kommunstyrelsens förslag till övergripande mål och budget 2022.
Socialdemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2022.
Sverigedemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2022.
Vänsterpartiets förslag till övergripande mål och budget 2022.
Miljöpartiets förslag till övergripande mål och budget 2022.
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Ordföranden utser Kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordföranden
ställer Socialdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas förslag,
Vänsterpartiets förslag samt Miljöpartiets förslag mot varandra för att utse
motförslag till Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige
vill ställa Socialdemokraternas förslag mot huvudförslaget.
Ordförande ställer därefter Kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Socialdemokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder och kommunala bolag
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§ 93

2021-06-09

Bygglovstaxa från 2022
Dnr KS 21/0308

Beslut
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
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
Justerandes sign
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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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Börje Wredén (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det endas finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
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Omreglering av tomträttsavgäld, Tång
2:2
Dnr KS 21/0282

Beslut
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. 09:00.

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 den 11 juni kl. 10:00.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Åkerlind (M) föreslår att beslutspunkt 2 skrivs om till:
”Paragrafen justeras den 11 juni kl. 09:00”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut,
Kommunstyrelsens förslag med Anders Åkerlinds (M) ändring av beslutspunkt
2 och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Mark- och exploateringsavdelningen
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Avgifter och ersättning Kulturcheckar
Dnr KS 21/0225

Beslut
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
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S),
Helena Austrell (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika
Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Khalouta Simba (V) reserverar
sig till förmån för eget 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
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
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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.

Yttranden
Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet.

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

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag av
Kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar på följande förslag till beslut:
1. Socialdemokraterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin till och med
31.12.2021
2. Socialdemokraterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för Kulturskolan sänks till 0 kr per elev/termin från och med
01.01.2022
Justerandes sign
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3. 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
Erik Karlsson (V) yrkar på avslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns 3 förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag, avslag samt Socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner
att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelsens förslag mot
Socialdemokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet beslutas i enlighet
med Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ”ja” och de som önskar att
ärendet beslutas i enlighet med Socialdemokraternas förslag till beslut röstar
”nej”. Under voteringen lämnas 24 ”ja” röster, 14 ”nej” röster och 1 ledamot
avstår att rösta. Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

X

Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)

X

Agnieszka Silversjö (SD)

X
X

Rolf Nersing (S)
Lars Axelsson (M)

X

Martin Nomark (L)

X

Andreas Persson (SD)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Catharina Andersson (S)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Lisa Edwards (C)

X
X

Björn-Inge Björnberg (S)
Johan Silversjö (SD)
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X
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X
X

Helena Austrell (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)

X

Anette Nyberg (SD)

X
X

Rasmus Lindstedt (S)
Kerstin Molander (M)

X

Jan Stefansson (KD)

X

Khalouta Simba (V)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Paul Gustavsson (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X
X

Naser Vukovic (S)
Stanislaw Lewalski (M)

X

Ricard Wikman Koljo (C)

X
X

Hino Salad Ali (S)
Rolf Andersson (M)

X
X

Sven-Inge Nylund (S)
Mats Högberg (M)

X

Börje Wredén (L)

X

Tina Teljstedt (KD)

X

Börje Svensson (SD)

X

Erik Karlsson (V)

X

Annika Falk (S)

X

Anders Åkerlind (M)

X

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.
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För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet.
Det måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.”
Vänsterpartiet 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 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!”
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:
"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:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
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Svar på motion om skidspår med
konstsnö
Dnr KS 20/0739

Beslut
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 Kulturoch fritidsnämnden i ärendet.
I Kultur och fritidsnämndens yttrande redogörs för den utredning som kulturoch 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
fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om ett framtida
konstsnöspår för skidåkning i kommunen.
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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
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Vänsterpartiet
Kultur- och fritidsnämnden
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Namnbyte – Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr KS 21/0297

Beslut
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.

Reservationer och särskilda uttalanden
Agnieszka Silversjö (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Annette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje Svensson (SD) deltar inte
beslutet.

Sammanfattning
Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasieoch arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige
den 16 december 2020 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
Justerandes sign
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förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och arbetslivsnämnden, så
som avtal och styrdokument med mera.

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

Protokollsanteckning
Johan Silversjö (SD) tillåts för Sverigedemokraternas räkning lämna följande
protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet om namnbyte då vi önskar se en
nedläggning av Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och att all
kommunens utbildningsverksamhet ska sorteras in under en nämnd.”
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
De valda
Kommunikationsavdelningen
Kontaktcenter
Ekonomi
Löner
Kansliavdelningen
Förtroendemannaregistret
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Tillfällig ändring av taxa för
markupplåtelse av uteserveringar i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 21/0329

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Yttranden
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.

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

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna, gällande
bollspel.
Dnr KS 21/0213

Beslut
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.

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

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021.

•

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

•

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
Utdragsbestyrkande
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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.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns 2 förslag till beslut, Kommunstyrelsens förslag
samt avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Reservationsmotivering
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:
”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."
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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§ 100

2021-06-09

Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0764

Beslut
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.

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.
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

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021.

•

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

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

Justerandes sign

Personalchef
Frågeställare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

2021-06-09

Sammanträdestider för
Kommunstyrelse och
Kommunfullmäktige
Dnr KS 21/0283

Beslut
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.

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.
2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.

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

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut

Utdragsbestyrkande
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§ 102

2021-06-09

Hemställan om utökad låneram för
Kommunalförbundet Norrvatten
Dnr KS 21/0238

Beslut
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
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Norrvatten

Utdragsbestyrkande
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§ 103

2021-06-09

Förvaltade stiftelsers bokslut 2020
Dnr KS 21/0304

Beslut
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
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 104

2021-06-09

Riktlinjer för social investeringsfond
Dnr KS 21/0305

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social investeringsfond.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S),
Helena Austrell (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika
Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Khalouta Simba (V) 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.
Justerandes sign

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

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns 2 förslag till beslut, Kommunstyrelsens förslag
samt avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Reservationsmotivering
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.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet 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.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

39 (44)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 105

2021-06-09

Tertialrapport 1 - 2021 med
delårsbokslut
Dnr KS 21/0009

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2021.

Reservationer och särskilda uttalanden
Agnieszka Silversjö (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Annette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje Svensson (SD) deltar inte i
beslutet.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S),
Helena Austrell (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika
Falk (S) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Khalouta Simba (V) 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.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18

•

Tertialrapport 1 2021 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2021.

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

Justerandes sign

Samtliga nämnder och koncernbolag

Utdragsbestyrkande
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§ 106

2021-06-09

Hemställan om förvärv av fastigheten
Härnevi 1:40
Dnr KS 21/0367

Beslut
AB Upplands-Brohus hemställan om förvärv av fastigheten Härnevi 1:40
godkänns.

Sammanfattning
AB Upplands-Brohus har inkommit med en hemställan till kommunstyrelsen
den 2 juni 2021 om att godkänna förvärv av fastigheten Upplands-Bro Härnevi
1:40 till en köpeskilling om 12,8 mnkr. Styrelsen för AB Upplands-Brohus
förväntas fatta beslut om förvärv av ovan nämnda fastighet vid sitt
styrelsemöte den 8 juni 2021. Köpeavtalet är vidare villkorat med att förvärvet
godkänns av Upplands-Brohus styrelse samt Kommunfullmäktige innan
tillträde till fastigheten, som enligt avtal är den 1 juli 2021. En förutsättning för
förvärvet är att Kommunfullmäktige, i enlighet med gällande ägardirektiv, ger
sitt godkännande då köpeskillingen överstiger 10 mnkr.
Upplands-Brohus äger en detaljplanerad fastighet i hörnet KamrervägenKöpmanvägen. Planer finns att inom kort starta produktion av cirka 50
lägenheter på fastigheten. Fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:40 gränsar till
denna fastighet varför det skulle vara en naturlig utveckling av bostadsområdet
längs Köpmanvägen. Förvärvet ökar även kommunkoncernens rådighet att
utveckla stråket mellan Bro centrum och pendeltågstationen i syfte att skapa en
småstadskänsla i enlighet med arbetet att omdana Bro.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
AB Upplands-Brohus hemställan om förvärv av fastigheten Härnevi 1:40
godkänns.

Beslutsgång

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

AB Upplands-Brohus
Utdragsbestyrkande
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Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg
(SD)
Dnr KS 21/0033

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning

Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare
i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette Nyberg
(SD).

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är
bordläggning och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Nämndsekreterare
Valberedningens ordförande
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

2021-06-09

Anmälningar

1.

Tillägg till protokoll kommunfullmäktige 2021-04-28 från Vänsterpartiet
Dnr KS 18/0369

2.

Tekniska nämndens beslut § 32 - Medborgarförslag om utökad
vägskyltning i Norrbodaområdet
Dnr KS 20/0661

3.

Tekniska nämndens beslut § 31 - Medborgarförslag om att uppföra gång
och cykelväg från Rättarboda till Säbyholm
Dnr KS 20/0737

4.

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 13 - Svar på
revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning
Dnr KS 21/0169

5.

Tekniska nämndens beslut § 29 - Svar på medborgarförslag om utredning
av buller och trafiksäkerhet på väg 902
Dnr KS 20/0738

6.

Motion från Socialdemokraterna om kompletterande åtgärder på Torget i
Kungsängen
Dnr KS 21/0378

7.

Motion från Socialdemokraterna om skötsel av bostadsnära ytor
Dnr KS 21/0379

8.

Motion från Socialdemokraterna om kompletterande fartdämpande
åtgärder vid vägar med 30 km/h
Dnr KS 21/0380

Utdragsbestyrkande
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