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Sammanträdesdatum:

2021-11-10

Stora scenen, Kulturhuset och på distans via teams
2021-11-10 18:30- 19:10

Plats och tid

Ajournering
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

34 ordinarie ledamöter

Beslutande

7 tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Sara Wiesner, Kommunsekreterare
Sara Lauri, Kanslichef

Utses att justera

Rasmus Lindstedt (S) och Mait Johansson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2021-11-16
kl. 13:00

Paragrafer

§§ 146-148 150-164

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Anders Åkerlind (M)

Justerare

..................................................................
Rasmus Lindstedt (S)

..................................................................
Mait Johansson (M)

ANSLAG/BEVIS

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-11-10

Datum för anslags uppsättande:

2021-11-16

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Sara Wiesner
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Sammanträdesdatum:

2021-11-10

Stora scenen, Kulturhuset och på distans via teams
2021-11-10 18:30- 19:10

Plats och tid

Ajournering
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

34 ordinarie ledamöter

Beslutande

7 tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Sara Wiesner, Kommunsekreterare
Sara Lauri, Kanslichef

Utses att justera

Rasmus Lindstedt (S) och Mait Johansson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2021-11-10
kl. 19:15

Paragrafer

§§ 149

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Anders Åkerlind (M)

Justerare

..................................................................
Rasmus Lindstedt (S)

..................................................................
Mait Johansson (M)

ANSLAG/BEVIS

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-11-10

Datum för anslags uppsättande:

2021-11-10

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2021-12-01

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2021-11-10

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 146

Fråga från Vänsterpartiet ställd till
Kommunstyrelsens ordförande gällande
Omdaning Bro

5

§ 147

Medborgarförslag om upprustning av
kulturhus i Bro

6

§ 148

Medborgarförslag om att skapa en
välkomstpark vid trafikplats Kokbacka "Bro Välkomstpark"

7

§ 149

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

9

§ 150

Revidering av sammanträdestider 2022 för
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

11

§ 151

Fastställande av ersättarkvot i
Kommunfullmäktige

13

§ 152

Svar på motion om fyrverkerier och den
lokala ordningsstadgan

15

§ 153

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag höst 2021

17

§ 154

Redovisning av obesvarade motioner höst
2021

18

§ 155

Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut

20

§ 156

Entledigande av Ylva Henriksson (KD)
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

22

§ 157

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Ylva Henriksson (KD)

23

§ 158

Val av ny ersättare till Käppalaförbundets
fullmäktige efter Göran Malmestedt (M)

24

§ 159

Entledigande av Kristina Henriksson (V)
som ersättare i Utbildningsnämnden

25

§ 160

Entledigande av Tomas Carneheim (V)
som ledamot i Utbildningsnämnden

26

§ 161

Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden
efter Kristina Henriksson (V)

27

§ 162

Val av ny ledamot i Utbildningsnämnden
efter Tomas Carneheim (V)

28

§ 163

Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg
(SD)

29

§ 164

Anmälningar

30

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-11-10

Närvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter vid stora
scenen
Anders Åkerlind (M),
ordförande
Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice
ordförande
Björn-Inge Björnberg (S), 2:e
vice ordförande
Annelies Lindblom (V)
Khalouta Simba (V)
Börje Wredén (L)
Erik Karlsson (V)
Lars Axelsson (M)
Mait Johansson (M)
Ledamöter på distans
Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)
Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)
Martin Normark (L)
Andreas Persson (SD)
Catharina Andersson (S)
Masoud Zadeh (M)
Johan Silversjö (SD)
Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)
Rasmus Lindstedt (S)
Jan Stefanson (KD)
Kerstin Ahlin (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Naser Vukovic (S)
Stanislav Lewalski (M)
Mattias Peterson (C)
Hibo Salad Ali (S)
Rolf Andersson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Mats Högberg (M)
Tina Teljstedt (KD)
Börje Svensson (SD)
Annika Falk (S)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
Ricard Wikman Koljo (C)
Anders Eklöf (L)
Helena Austrell (S)
Agnieszka Silversjö (SD)
Lena Åkerlind (M)
Annette Nyberg (SD)
Mats Zettmar (SD)
Närvarande ersättare vid
Stora scenen
Kjell A Johansson (V)
Närvarande ersättare
Kimmo Lindstedt (S)
Mary Svenberg (S)
Jan Lannefelt (S)
Conny Timan (S)
Anni Ullberg (S)
Erling Weibust (M)
Marianne Stigle (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Marlene Juthstrand (KD)
Kristina Henriksson (V)
Klaus Dürhagen (MP)

Utdragsbestyrkande
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§ 146

2021-11-10

Fråga från Vänsterpartiet ställd till
Kommunstyrelsens ordförande
gällande Omdaning Bro
Dnr KS 21/0022

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad

Sammanfattning
Den 20 oktober 2021 inkom en fråga från Erik Karlsson (V) ställd till
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) gällande Omdaning Bro.
Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en fråga till ordförande i
Kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för frågor finns reglerade i
kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågor ska ha ett
bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande förklaring.
Frågor får bara röra områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
eller någon annan nämnd ansvarar för. När en fråga besvaras, får bara den som
ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Frågor leder inte till
något fullmäktigebeslut i sakfrågan.

Beslutsunderlag
•

Fråga från Erik Karlsson (V) inkommen den 20 oktober 2021.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad.

Yttrande
Fredrik Kjos (M) besvarar på frågan.
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.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Erik Karlsson (V)
Utdragsbestyrkande
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§ 147

2021-11-10

Medborgarförslag om upprustning av
kulturhus i Bro
Dnr KS 21/0401

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 18 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om upprustning av kulturhus i
Bro. Förslagsställaren anser att kulturhuset på Stationsvägen 44 i Bro håller på
att förfalla och att den snart är bortom all räddning. Kommunen föreslås köpa
fastigheten och genomföra en upprustning för att bevara en av gamla Bros
äldsta byggnader som är kvar. Fastigheten kan bli ett kulturhus eller
konstnärens hus med ateljé eller andra kulturella verksamheter. Detta bör ingå i
projektet Omdaning Bro enligt förslagsställaren.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 18 juni 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadskontorets planavdelning)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 148

2021-11-10

Medborgarförslag om att skapa en
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka
- "Bro Välkomstpark"
Dnr KS 21/0508

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och
Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Sammanfattning
Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka – ”Bro Välkomstpark”.
Förslagsställaren bifogar en idéskiss som visar på olika saker och funktioner
som skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”.
Nedan listas förslag på dessa saker och funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationstavla som syns från E18 med information om vad som händer i
Bro just nu.
”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”.
En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området.
Skridskoåkning på sjön under vintern.
Planare gräsytor för brännboll exempelvis.
Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen.
Grillplatser och picknickbord.
En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön.
Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar och
kanske någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”.
Elljusspår.
Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern.
Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan
motionsspåren.
Enklare och större utegym.
Förlänga motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår ansluts
med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapas flera spår ”mitt i samhället”
som är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 20 september 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och
Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-10

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 149

2021-11-10

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

Beslut
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.

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
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
Justerandes sign

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

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

Länsstyrelsen (efter beslut i Kommunfullmäktige)
Valnämnden
Utdragsbestyrkande
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§ 150

2021-11-10

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

Beslut
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.

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
•

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt
kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.

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 ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut
Juridikenheten

Utdragsbestyrkande
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§ 151

2021-11-10

Fastställande av ersättarkvot i
Kommunfullmäktige
Dnr KS 21/0502

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

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Juridikenheten

Utdragsbestyrkande
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§ 152

2021-11-10

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

Beslut
Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens beslut att se över
ordningsföreskrifterna i sin helhet.

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
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021

•

Motion från Sara Ridderstedt (Mp) den 17 februari 2021

•

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens beslut att se över
ordningsföreskrifterna i sin helhet.

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

Motionären
Chef för trygghet och prevention
Chefsjurist

Utdragsbestyrkande
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§ 153

2021-11-10

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.

Yttrande
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

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
Samtliga kontorschefer

Utdragsbestyrkande
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§ 154

2021-11-10

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.

Yttrande
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.

Protokollsanteckning
Erik Karlsson (V) tillåts för Vänsterpartiets räkning 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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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långbänk i behandlingen av denna motion skulle behöva mer än ett år på sig för
att behandlas i laga ordning.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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§ 155

2021-11-10

Tertialrapport 2 - 2021 med
delårsbokslut
Dnr KS 21/0010

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till
augusti 2021.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro kommun
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
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder och koncernbolag

Utdragsbestyrkande
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§ 156

2021-11-10

Entledigande av Ylva Henriksson (KD)
som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 21/0036

Beslut
Ylva Henriksson (KD) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Ylva Henriksson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 19 oktober 2021.

Förslag till beslut
Ylva Henriksson (KD) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

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

Ylva Henriksson (KD)
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 157

2021-11-10

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Ylva Henriksson
(KD)
Dnr KS 21/0036

Beslut
Sara Andersson (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Ylva Henriksson (KD).

Sammanfattning

Ylva Henriksson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en
ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. I Kommunstyrelse och nämnder tas
ersättare in i den ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren
hamnar sist i turordningen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2021.

Förslag till beslut
XX (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Ylva
Henriksson (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Sara Andersson (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Ylva Henriksson (KD).

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

Den valde
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 158

2021-11-10

Val av ny ersättare till
Käppalaförbundets fullmäktige efter
Göran Malmestedt (M)
Dnr KS 18/0288

Beslut
Ärendet bordläggs till dess att Moderaterna inkommer med ett förslag på en
kandidat för uppdraget som ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige.

Sammanfattning

Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige har
därmed upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare till
Käppalaförbundets fullmäktige för den återstående mandatperioden, 20192022.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige efter Göran
Malmestedt (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs till dess att Moderaterna inkommer med ett förslag på en
kandidat för uppdrager som ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige.

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

Justerandes sign

Den valda
Käppalaförbundet
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 159

2021-11-10

Entledigande av Kristina Henriksson
(V) som ersättare i Utbildningsnämnden
Dnr KS 21/0034

Beslut
Kristina Henriksson (V) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Kristina Henriksson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 3 november 2021.

Förslag till beslut
Kristina Henriksson (V) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

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

Kristina Henriksson (V)
Utbildningsnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 160

2021-11-10

Entledigande av Tomas Carneheim (V)
som ledamot i Utbildningsnämnden
Dnr KS 21/0034

Beslut
Tomas Carneheim (V) entledigas som ledamot i Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Tomas Carneheim (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 3 november 2021.

Förslag till beslut
Tomas Carneheim (V) entledigas som ledamot i Utbildningsnämnden.

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

Tomas Carneheim (V)
Utbildningsnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 161

2021-11-10

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Kristina
Henriksson (V)
Dnr KS 21/0034

Beslut
Tomas Carneheim (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Kristina Henriksson (V).

Sammanfattning

Kristina Henriksson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny
ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Kristina Henriksson
(V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Tomas Carneheim (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Kristina Henriksson (V).

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

Den valde
Utbildningsnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 162

2021-11-10

Val av ny ledamot i
Utbildningsnämnden efter Tomas
Carneheim (V)
Dnr KS 21/0034

Beslut
Kristina Henriksson (V) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter
Tomas Carneheim (V).

Sammanfattning

Tomas Carneheim (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny
ledamot i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Tomas Carneheim
(V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Kristina Henriksson (V) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter
Tomas Carneheim (V).

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

Den valde
Utbildningsnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 163

2021-11-10

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

Beslut
Ärendet bordläggs till dess att Sverigedemokraterna inkommer med ett förslag
på en kandidat för uppdraget som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

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
Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs till dess att Sverigedemokraterna inkommer med ett förslag
på en kandidat för uppdraget som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

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

Nämndsekreterare
Valberedningens ordförande
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Justerandes sign

2021-11-10

Anmälningar

1.

Bygg- och miljönämndens beslut § 125 - Sammanträdestider för Byggoch miljönämnden 2022
Dnr BMN 21/0011

2.

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

3.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut § 247 - Sammanträdestider för
Socialnämndens arbetsutskott 2022
Dnr SN 21/0247

4.

Socialnämndens beslut § 52 - Sammanträdestider för Socialnämnden 2022
Dnr SN 21/0247

5.

Översiktlig granskning av delårsrapport 2021
Dnr KS 21/0584

6.

Socialnämndens beslut § 63 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 augusti 2021
Dnr SN 21/0259

7.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 49 - Rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 31 augusti 2021
Dnr ÄON 21/0107

8.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 - Svar på medborgarförslag om att
bygga en korthåls discgolfbana i Brunna
Dnr KS 20/0860

9.

Tekniska nämndens beslut § 81 - Svar på medborgarförslag om att
julpynta Ginnlögs bro
Dnr KS 21/0121

10.

Tekniska nämndens beslut § 82 – Svar på medborgarförslag om gångbana
under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen
Dnr KS 21/0157

11.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 53 - Svar på medborgarförslag om att
utveckla Hällkana friluftsområde med större parkering och fler
motionsspår
Dnr KS 21/0210

12.

Tekniska nämndens beslut § 84 - Svar på medborgarförslag om sköljplatta
för diskavlopp till hushåll
Dnr KS 21/0249

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

2021-11-10

13.

Tekniska nämndens beslut § 85 - Svar på medborgarförslag av skyltning
till Kungsängens kyrka
Dnr KS 21/0251

14.

Tekniska nämndens beslut § 83 - Svar på medborgarförslag om översyn av
trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi
Skolväg
Dnr KS 21/0342

Utdragsbestyrkande

31 (31)

