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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 15 december 2021, kl. 18:30 

Plats: Stora scenen, Kulturhuset och på distans via teams 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Sara Wiesner 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Kl. 18.30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 13 
december. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Jan Stefansson (KD) och Naser Vukovic (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 21 december 2021, kl. 10:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Medborgarförslag om att förbättra Lillsjötoppen 
KS 21/0521 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

2.  Medborgarförslag angående bommar vid gång- och 
cykelvägar 
KS 21/0566 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om en nattöppen mack i Bro 
KS 21/0594 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

4.  Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) 
KS 15/0583 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Genova Viby 
Fastighet AB för detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen, 
nr 2001, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Viby 
(Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, 
nr 2001, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
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5.  Svar på motion om solceller 
KS 19/0431 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

6.  Förbundsordning Samordningsförbund Samsund 
KS 21/0576 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för 
Samordningsförbundet Samsund. 

7.  Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro kommun 
KS 21/0601 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett aktuellt 
kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun i samverkan med 
Kommunstyrelsen. 

8.  Partistöd 2022 
KS 21/0144 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar 
och granskningsintyg för 2020 inkommit innan den 30 juni 
2021.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga 
partier, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-
Bro kommun. 
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9.  Inrättande av en fullmäktigeberedning för arvode och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och 
kommunalt partistöd 
KS 21/0595 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. En fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd 
inrättas och ersätter tidigare inrättad Demokratikommitté. 

2. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och 
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda och kommunalt 
partistöd i Upplands-Bro kommun antas med 
Kommunstyrelsens beslut om följande tillägg i §2: 

” Ersättare i fullmäktigeberedningen har endast närvarorätt 
vid sammanträden när de går in som tjänstgörande ersättare 
vid ordinarie ledamots frånvaro.” 

3. Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val 
genomförs till Kommunfullmäktige, fatta beslut om 
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda samt regler om kommunalt partistöd som ska 
gälla för kommande mandatperiod.   

10.  Allmänhetens frågestund för 2022 
KS 21/0577 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Allmänhetens frågestund anordnas 2022. 
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11.  Upplands-Bro kommuns Näringslivsstrategi 
KS 21/0548 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun antas med 
följande justeringar: 

1. En ny skrivning i femte stycket på sida 10 enligt följande: 

”På landsbygden ska de areella näringarna med dess 
samhällsviktiga livsmedelsproduktion prioriteras. 
Landsbygdsplanen, i kombination med Näringslivsstrategin, 
tydliggör hur och med vilket stöd landsbygden i Upplands-
Bro kommun kan utvecklas” 

2. Följande stycke läggs in på sida 4 mellan stycke 6 och 7: 

”Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som 
fattas i kommunen.” 

12.  Omfördelning av investeringsmedel från Kungshallen 
i Kungsängen till ridhuset i Bro 
KS 21/0537 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel uppgående till 
3,5 miljoner kronor från Kungshallen till ridhuset på Husbyvägen i 
Bro. 

13.  Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2022 
KS 21/0578 

Förslag till beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro 

kommuns helägda bolag utses XX och XX. 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-
Bro kommuns helägda bolag utses: XX och XX. 
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14.  Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-
Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022 
KS 21/0579 

Förslag till beslut 
1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 

ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag 
AB. 

2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB. 

15.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022 
KS 21/0580 

Förslag till beslut 
1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 

AB utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 

AB utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 
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16.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2022 
KS 21/0581 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
utses: 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
utses: 

3 Till ordförande utses: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

17.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB 
Upplands-Brohus 2022 
KS 21/0582 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till förste vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

18.  Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbund 
Samsund 
KS 21/0589 

Förslag till beslut 
1. XX utses till ordinarie ledamot i Samordningsförbundet 

Samsund. 

2. XX utses till ersättare i Samordningsförbundet Samsund. 
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19.  Val av ledamöter och ersättare till 
fullmäktigeberedningen för arvode och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda och kommunalt 
partistöd 
KS 21/0638 

Förslag till beslut 
Som ledamöter till fullmäktigeberedningen för arvode och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt 
partistöd väljs följande personer intill det sammanträde då val av 
fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda och kommunalt partistöd förrättas nästa gång: 

1. Till ledamöter utses: 

- XX  
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
2. Till ersättare utses: 

- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
- XX 
3. Till ordförande utses XX 

4. Till vice ordförande utses XX 

5. Till andre vice ordförande utses XX 
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20.  Entledigande av Mikaela Magnusson (C) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 
KS 21/0034 

Förslag till beslut 
Mikaela Magnusson (C) entledigas som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

21.  Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Mikaela Magnusson (C) 
KS 21/0034 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Mikaela 
Magnusson (C). 

Anmälningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 54 - Svar på medborgarförslag om 

att ordna belysning och dränering i motionsspåret vid Lillsjön 
2. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 39 Sammanträdestider för Kultur- 

och fritidsnämnden 2022 
3. Beslut om valkretsar och valdistrikt i Upplands-Bro kommun, 201-

70619-2021 

 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 

 


	Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
	Tid: onsdagen den 15 december 2021, kl. 18:30
	Plats: Stora scenen, Kulturhuset och på distans via teams
	Ordförande: Anders Åkerlind (M)
	Sekreterare: Sara Wiesner
	Inledning
	Anmälningar

	Beslutsärenden
	Medborgarförslag om att förbättra Lillsjötoppen
	Förslag till beslut

	1. 
	Medborgarförslag angående bommar vid gång- och cykelvägar
	Förslag till beslut

	2. 
	Medborgarförslag om en nattöppen mack i Bro
	Förslag till beslut

	3. 
	Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3)
	Förslag till beslut

	4. 
	Svar på motion om solceller
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

	5. 
	Förbundsordning Samordningsförbund Samsund
	Förslag till beslut

	6. 
	Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro kommun
	Förslag till beslut

	7. 
	Partistöd 2022
	Förslag till beslut

	8. 
	Inrättande av en fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd
	Förslag till beslut

	9. 
	Allmänhetens frågestund för 2022
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

	10. 
	Upplands-Bro kommuns Näringslivsstrategi
	Förslag till beslut

	11. 
	Omfördelning av investeringsmedel från Kungshallen i Kungsängen till ridhuset i Bro
	Förslag till beslut

	12. 
	Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2022
	Förslag till beslut

	13. 
	Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022
	Förslag till beslut

	14. 
	Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022
	Förslag till beslut

	15. 
	Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2022
	Förslag till beslut

	16. 
	Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022
	Förslag till beslut

	17. 
	Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbund Samsund
	Förslag till beslut

	18. 
	Val av ledamöter och ersättare till fullmäktigeberedningen för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd
	Förslag till beslut

	19. 
	Entledigande av Mikaela Magnusson (C) som ersättare i Utbildningsnämnden
	Förslag till beslut

	20. 
	Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Mikaela Magnusson (C)
	Förslag till beslut

	21. 

