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Inledning 
Kommunfullmäktige inleddes med att Kommunfullmäktiges ordförande 

tillkännagav vem som utsetts till ”Årets Upplands-Broare”, Helena N 

Åkerlund. 

Därefter hölls en tyst minut för att hedra Bertil Axelsson som nyligen gått bort 

och som tjänstgjort i kommunen som förtroendevald i mer än 70 år. 
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§ 45 Medborgarförslag om anläggning av 
pulkabackar i bostadsområden runt om 
i kommunen 

 Dnr KS 22/0160 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 9 februari 2022 inkom ett medborgarförslag om anläggning av 

pulkabackar i bostadsområden runt om i kommunen.  

Förslagsställaren uppger att det finns gott om yta för detta och tror att 

pulkabackarna skulle bli omtyckta och användas av både barn och vuxna.  

Medborgaren framhåller att anläggning av varje backe är en engångsåtgärd 

som sen kräver minimalt med underhåll. Dessutom framförs idé om att nyttja 

överskottsmassor från markexploatörer för att minimera kostnad för att anlägga 

backarna. Medborgaren anser inte att backarna behöver vara stora, långa eller 

branta utan det viktigaste är att de är säkra. Säkerheten är också en anledning 

till att förslagsställaren anser att kommunen bör skapa pulkabackar. Då finns 

möjlighet att lägga dem på lämplig och säker plats och invånarna är inte 

hänvisade till backar som kan vara alltför branta eller ha vegetation som kan 

innebära säkerhetsrisker såsom vid den gamla slalombacken vid Lillsjön.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 9 februari 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Tekniska nämnden 
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§ 46 Medborgarförslag om hundrastgård i 
Brunna 

 Dnr KS 21/0573 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 26 oktober 2021 inkom ett medborgarförslag om hundrastgård i Brunna. 

Förslagsställaren uppger att det saknas en upplyst hundrastgård i Brunna. Det 

finns en hundrastgård vid Lillsjön och en vid Kungsängens IP men ingen i 

Brunna. Förslaget är en belyst hundrastgård som är belägen i Brunna eller i 

Gröna dalen närmast Brunna. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 26 oktober 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Tekniska nämnden 
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§ 47 Ekonomiskt stöd för kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 22/0116 

Beslut 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika 

former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och 

fritidskontoret för att se över nuvarande regler om ekonomiskt stöd och bidrag till 

kultur- och fritidsverksamhet. Utredningen resulterade i ett förslag till nytt 

regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet. 

Förslaget till nytt regelverk godkändes av Kultur- och fritidsnämnden som den 25 

januari 2022 beslutade att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att anta de nya 

reglerna.  

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2021 framgår att 

målet med de nya bestämmelserna har varit att anpassa dem efter dagens 

förutsättningar samt att förenkla och möjliggöra för föreningar och Upplands-

Brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda, uppleva och utöva 

kultur- och fritidsaktiviteter. En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd 

och bidrag ska ges förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av 

kommunal detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler 

stödformer än nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.  

I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. Vissa 

bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer eller 

mindre. 

Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de som 

bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp 

ett par bidragsformer även för andra. 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse går det att ta del av hur processen sett 

ut för att ta fram det nya förslaget på regelverk för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet. Kultur- och fritidskontoret har även redogjort för de föreslagna 

förändringarna i sin tjänsteskrivelse.  
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Kommunledningskontorets slutsatser 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag till nytt regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet 

och övriga beslutspunkter som nämnden föreslår Kommunfullmäktige: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att vid 

behov göra redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till 

förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Politisk beredning inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 

2022 

Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför 

Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om att ta 

bort beslutspunkt fyra i Kultur-och fritidsnämndens förslag till beslut. Förslag 

till beslut revideras därför till följande: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet 

antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet 

upphävs. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 

25 januari 2022.  

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021. 

• Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

• Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun, 2011 

• Remissvar från föreningar. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet 

antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet 

upphävs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 48  Kultur- och fritidspolitisk strategi i 
Upplands-Bro kommun 2022-2030 

 Dnr KS 22/0117 

Beslut 

Kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” 

antas. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 

mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun 

skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.  

Den 25 januari 2022 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut att överlämna 

förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck -

Upplands-Bro” till Kommunfullmäktige för antagande. 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse beskrivs framtagandet av en 

kultur- och fritidspolitisk strategi som en möjlighet att nå alla som bor, vistas 

och verkar i Upplands-Bro kommun. Genom kultur- och fritid finns stora 

framtida möjligheter att tillsammans med invånarna bygga vidare på ett 

demokratiskt samhälle där varje människa upplever tillit, delaktighet, trygghet, 

meningsfullhet och gemenskap.  

Den kultur- och fritidspolitiska strategin tar sikte mot 2030. Då är kultur- och 

fritidsfrågor allas angelägenhet och det har etablerats samsyn kring att kultur- 

och fritid kan verka som ett kitt mellan verksamheter och bidrar till att nå 

målen om hållbarhet.   

För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som 

lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret 

valt att arbeta med flera olika metoder såsom workshops, dialoger,  

filmskapande, intervjuer och enkäter.  

Strategin är gestaltad i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad i de 

viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som förts, 

i Agenda 2030 och övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an till och 

gestaltar framtidsvisioner för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro 

kommun 2030. Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda är 

det som främst speglas. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att den föreslagna strategin utgår ifrån 

kommunen som en enhet som med sina delar samverkar för att göra Upplands-

Bro till en så bra plats som möjligt för dess invånare och besökare.  
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Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag till Kommunfullmäktige om att anta ”Intryck, uttryck, avtryck: 

Upplands-Bro" 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2022. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

januari 2022. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2021. 

• Förslag till Kultur- och fritidspolitisk strategin: ”Intryck, uttryck, 

avtryck – Upplands-Bro” 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” 

antas. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Utbildningsnämnden 

• Socialnämnden 

• Äldre- och omsorgsnämnden 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 49 Policy och riktlinje om korruption och 
otillbörlig påverkan 

 Dnr KS 21/0650 

Beslut 

1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra 

redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna 

till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar. 

4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) 

upphävs. 

5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 2001-

12-07) upphävs. 

6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs. 

Sammanfattning 

Den föreslagna policyn och riktlinjen har tre huvudsyften: 

1. Uppdatera och komplettera kommunens regelverk inom området för att 

följa aktuell lagstiftning. 

2. Skapa en dokumentstruktur inom området som följer Riktlinje för 

övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun (UBKFS 

2019:17). 

3. Skapa ett ramverk inom området som kan och bör brytas ned till 

verksamhetsnära styrdokument. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022 

• Policy om korruption och otillbörlig påverkan 

• Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas. 
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3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra 

redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna 

till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar. 

4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) 

upphävs. 

5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 2001-

12-07) upphävs. 

6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 

• Juridikenheten 

• Personalavdelningen 
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§ 50 Svar på motion om att införa Grön 
hamn i Tegelhagen / Bro Mälarstrand 

 Dnr KS 21/0221 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande 

småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i 

enlighet med de satta miljökraven. 

2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1. 

Sammanfattning 

En motion inlämnades den 17 mars, 2021 av Sara Ridderstedt (MP) med ett 

förslag om att den nya småbåtshamn som planeras i Tegelhagen/Bro 

Mälarstrand ska certifieras enligt liknande modell som projektet ”Grön Hamn”, 

Mollösunds gästhamn i Orust kommun. 

Orust kommun har gjort en satsning på just Mollösunds gästhamn. Detta 

projekt har väckt en del uppmärksamhet och kommunen pratar själva om det 

som ”Grön hamn”. Denna benämning anknyter dock inte till någon särskild 

certifiering utan handlar mer om att kommunen har haft en genomtänkt strategi 

för att skapa en miljövänlig hamn.  

Det finns en del skillnader som gör att det är svårt att direkt överföra det arbete 

som Orust kommun har gjort till Tegelhagen. Först och främst handlar det om 

att det inte är kommunen som utför arbetet med att iordningställa hamnen. 

Enligt det exploateringsavtal som är kopplat till genomförandet av detaljplanen 

ska marken närmast stranden och vattenområdet överföras till Upplands-Bro 

kommun. Kommunen bevakar att exploatören genomför detta, inom ramen för 

arbetet med utbyggnaden av Tegelhagen. Därefter ska vattenområdet 

arrenderas ut till en kommande båtklubb. Det är med andra ord inte kommunen 

som varken är tänkt att uppföra eller ta hand om skötseln av hamnen.  

Det är förstås lovvärt att åstadkomma en miljövänlig hamn för en båtklubb och 

skapa goda förutsättningar för en sådan. Genomförandet av planen sker i ett tätt 

samarbete mellan kommunen och exploatören och Samhällsbyggnadskontoret 

föreslår att frågan fortsätter diskuteras inom ramen för genomförandet av 

området. När en hamn anläggs ställs också höga miljökrav på verksamheten, 

vilket givetvis ska följas även här. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022 

• Motion från Sara Ridderstedt (MP), den 17 mars 2021 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande 

småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i 

enlighet med de satta miljökraven. 

2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 
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§ 51 Svar på motion om att bygga en 
träningshall i anslutning till befintlig Bro 
sporthall 

 Dnr KS 19/0479 

Beslut 

Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens 

lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en 

del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på 

önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under 

utvecklingsarbetet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S), och Annika 

Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

I en motion inkommen den 26 juli 2019, föreslår från Naser Vukovic (S) att en 

träningshall byggs i anslutning till Bro sporthall i Bro samhälle. I motionen 

framhålls att föreningslivet behöver fler ytor och bokningsbara tider för att 

kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller 

kulturaktiviteter. Motionären yrkar också på att det förs en dialog med 

föreningslivet inför byggandet av ny lokal. Enligt motionären skulle en 

träningshall i anslutning till Brohuset kunna nyttjas för de aktiviteter som kan 

ske i en mindre hall, vilket skulle kunna frigöra tid i de fullstora hallarna. 

Kultur och fritidsnämnden yttrade sig den 26 maj 2020. Nämnden håller med 

motionären om att det finns behov av fler bokningsbara tider för barn-och 

ungdomar. Kultur-och fritidsnämnden anser dock att det är en stor hall som 

Bro behöver och inte ytterligare en mindre. En ny fullstor sporthall finns med i 

kommunens lokalförsörjningsplan som är beslutad av Kommunfullmäktige den 

9 juni 2021. En förstudie för utvecklingen Bro IP är påbörjad. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett väl upparbetat samarbete 

mellan kommunen och flera aktiva föreningar i Bro. Kultur- och fritidskontoret 

kommer att föra en dialog med föreningslivet inför byggandet av en ny 

sporthall i Bro för att så många som möjligt ska få användning och glädje av 

hallen. 
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Kommunledningskontoret ansluter till Kultur- och fritidsnämndens förslag om 

att motionen är att anses som besvarad med hänsyn till ovanstående. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022. 

• Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall inkommen den 26 juli 2019 

• Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 

2020 

• Kultur- och fritidskontorets yttrande den 3 maj 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021. 

• Bilaga 2 till övergripande mål och budget 2022- lokalförsörjningsplan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens 

lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en 

del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på 

önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under 

utvecklingsarbetet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yttrar sig och yrkar på att motionen ska bifallas. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig och stödjer Socialdemokraterna yrkande om bifall 

till motionen. 

Marcus Sköld (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Mattias Peterson (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Martin Normark (L) yttrar sig yrkar bifall Kommunstyrelsens förlag till beslut. 

Jan-Ove Stefansson (KD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 



 PROTOKOLL 18 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. Han finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Socialdemokraternas lämnar följande protokollsanteckning: 

”Det är positivt att Socialdemokraternas förslag om att anlägga en fullstor 

sporthall för att möta föreningslivets ökade behöva av fler ytor och bokningsbara 

tider är hörsammat och infört i lokalresursplanen. Detta ger ökade förutsättningar 

för att kunna erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller 

kulturaktiviteter. Vi har dock ej sett någon aktiv handling för att komma i gång med 

hallen. Vi hoppas att det arbetet kommer påbörjas snarast.” 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 52 Svar på motion om rätt till 30 timmar på 
förskolan 

 Dnr KS 20/0131 

Beslut 

Motionen är besvarad då Upplands-Bro kommun har valt att införa 

tillsynstiden om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till 

vårdnadshavare som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Nersing (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion 

som inkommit från Sara Ridderstedt (MP). Motionen handlar om ett förslag att 

ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 

30 timmar per vecka i förskolan. I sitt yttrande så lyfter Utbildningskontoret att 

Upplands-Bro kommun har valt att införa tillsynstiden om 30 timmar per vecka 

i förskolan. Detta eftersom Utbildningsnämnden den 9 november 2021 

beslutade om Alliansens budget för verksamhetsåret 2022, däri det låg ett 

förslag om att erbjuda alla barn i förskolan 30 timmars tillsynstid i veckan. 

Kommunledningskontoret stödjer därmed Utbildningskontoret bedömning att 

motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022 

• Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

• Utbildningsnämndens yttrande den 23 november 2021 

• Motion om rätt till 30 timmar på förskolan den 14 februari 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad då Upplands-Bro kommun har valt att införa 

tillsynstiden om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till 

vårdnadshavare som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Åberg (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 
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Yttranden 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.  

Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraternas lämnar följande protokollsanteckning: 

”I december 2019 beslutade M, L, KD och C med stöd av SD att minska tiden på 

förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa sökande vårdnadshavare till 

miniminivån 15 timmar per vecka. 

Vi Socialdemokrater var emot denna sänkning liksom många innevånare i kommunen. 

Upprörda föräldrar gjorde en namninsamling och protesterade mot beslutet men 

alliansen stod fast vid sitt beslut med motiveringen att de ”vill att föräldrar ska vara 

mer med sina barn”. 

Nu knappt 2 år senare så gör M, L, KD och C en kovändning och lyssnar in 

oppositionen och opinionen i kommunen och ökar tiden till 30 timmar igen. 

Barn till föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska ha rätt 

till heltid i förskola. Dessa barn ska självfallet ha lika goda möjligheter att ta del av 

förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Utgångspunkten 

måste vara barnet och familjens behov.  

Föräldrarna ska själva bestämma om sin ledighet under sommaren och övriga året. 30 

timmar i veckan är ett steg i rätt riktning men vi, socialdemokrater vill dock mer. Vi 

vill erbjuda heltid på förskolan även för dessa barn.” 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 

• Utbildningsnämnden 
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§ 53 Svar på motion om stadsodling och 
odling i förskolor och skolor 

 Dnr KS 20/0630 

Beslut 

Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för 

stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget 

initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att 

själva bestämma odlingens utformning och omfattning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S), och Annika 

Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) reserverar sig 

till förmån för förslag om eget förslag till beslut.  

Socialdemokraterna tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 

av paragrafen.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion 

som inkommit från Socialdemokraterna i Upplands-Bro. Motionen gäller ett 

förslag om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 

skolträdgårdar. Utbildningskontoret lyfter i sitt yttrande att de ser positivt på 

förslaget om odling på förskolor och skolor. Utbildningskontoret framför dock 

att förslaget om en kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en 

högt prioriterad fråga i dagsläget eftersom skolor behöver mycket stöd och 

handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna etableras och bli 

långsiktiga. Utbildningsnämnden beslutade i och med detta på sammanträdet 

den 14 december 2021 om att motionen avslås. Utbildningskontoret framför att 

förskolor och skolor på eget initiativ kan införa odling som ett inslag i 

undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i 

kommunen.  

Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontorets bedömning om att 

avslå motionen med hänsyn till ovanstående.   
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Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2022 

• Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

• Utbildningsnämndens yttrande den 22 november 2021 

• Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor den 30 

• september 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för 

stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget 

initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att 

själva bestämma odlingens utformning och omfattning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Nersing (S) yttrar sig och yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 

motionen. 

Hans Åberg (L) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig och yrkar bifall till motionen.  

Marcus Sköld (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Mattias Peterson (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

Yttrande 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. Han finner därefter att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

” Syftet med motionen är att en kommunövergripande plan ska möjliggöra, inspirera 

och skapa förutsättningar för förskolor och skolor att efter intresse och initiativ kunna 

skapa odlingsmöjligheter.  

Huvudsyftet med motionen är att förskolor och skolor fortsatt på eget initiativ 

ska kunna införa odling som ett inslag i undervisningen med frihet att skapa odlingens 

utformning och omfattning” 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 

• Utbildningsnämnden 
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§ 54 Svar på Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

 Dnr KS 21/0107 

Beslut 

Motionen avslås med hänsyn till följande: 

Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kultur- 

och fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad 

bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer 

välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder 

medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande 

skolbibliotek. 

Sammanfattning 

Den 31 januari 2021 inkom en motion om skolbibliotek från Erik Karlsson, 

Vänsterpartiet. I motionen föreslås att kommunen ska tillsätta en utredning för 

att komma med ett komplett förslag på hur man kan få till stånd skolbibliotek i 

de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett huvudman, samt att till 

utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade 

bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till 

elevunderlag.  

 

Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. 

Utbildningskontoret framför att de ser ett behov av att stötta rektorerna i deras 

ansvar över att skolbibliotekens verksamhet används som en del i 

undervisningen. Kultur- och fritidskontoret framför i sitt yttrande att kvaliteten 

på skolbibliotek varierar mellan kommuner och mellan skolor och att 

utredningen därför bör tillsättas. 

 

I Utbildningsnämndens budget för 2022 så fördelas 1,9 miljoner kronor extra 

till skolbiblioteken. Med hänsyn till detta kommer Utbildningskontoret att få i 

uppdrag att göra en kartläggning av den kommunala 

skolbiblioteksverksamheten. De ska i samverkan med Kultur- och 

fritidskontoret genomföra en översyn av vilka utvecklingsområden som finns 

hos de kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer likvärdig 

verksamhet. Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontoret och Kultur- 

och fritidskontorets bedömning i ärendet, och föreslår Kommunstyrelsen att 

motionen avslås med hänsyn till ovanstående.   
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Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022 

• Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 14 

december 2021 

• Utbildningsnämndens yttrande den 29 november 2021 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021  

• Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 14 april 2021 

• Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola inkommen den 

31 januari 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänsyn till följande: 

Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kultur- 

och fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad 

bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer 

välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder 

medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande 

skolbibliotek. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Åberg (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Mattias Peterson (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förlag till 

beslut. 

Yttrande 

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren. 

• Utbildningsnämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 55  Svar på motion om kommunala valstugor 
 Dnr KS 19/0430 

Beslut 

Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 

kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 

av valstugor i samband med valrörelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Seid Alajbegovic (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. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har 

inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska tillhandahålla 

valstugor under valrörelsen till de partier i Fullmäktige som önskar detta. I 

tjänsteskrivelsen lyfter Kommunledningskontoret att partistödet, som delas ut 

varje år till alla partier som är representerade i Fullmäktige Upplands-Bro 

kommun, syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i 

partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta ett eventuellt 

uppförande av valstugor. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 

2021 

• Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den 

25 augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 

kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 

av valstugor i samband med valrörelsen.  



 PROTOKOLL 27 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet och yrkar på att motionen bifalles. 

Mattias Peterson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Yttrande 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och meddelar att Socialdemokraterna 

inte deltar i beslutet.  

Jan-Ove Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet.  

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. Han finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Reservation V och S deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

”Det pågår en diskussion på gruppledarnivå gällande frågor inför valet. Bland annat 

gemensamt upphandlade valstugor/containrar, öppettider, affischering mm 

Uppdrag har givits till tj personer att återkomma med underlag för ställningstagande.  

I god demokratisk anda anser vi att diskussionen avslutas innan motion i ämnet 

besvaras.  

Gällande finansieringsdelen är det för Socialdemokraterna en självklarhet att 

respektive parti finansiera sina partipolitiska valaktiviteter genom bl.a. det partistöd 

som kommunen betalar ut till samtliga partier.” 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 

• Valnämnden 

  



 PROTOKOLL 28 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Förvärv av Härnevi 1:46 
 Dnr KS 22/0066 

Beslut 

Förvärv av fastigheten Härnevi 1:46 godkänns. 

Jäv 

Mattias Petersson (C) anmäler jäv och Lars Thomasson (C) går in som 

tjänstgörande ersättare under beredning och beslutsfattande för detta ärende.  

Sammanfattning 

För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet 

Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheten Härnevi 1:46 till en 

köpeskilling om 8,9 mnkr.  

Till köpekontraktet finns en option till säljaren att hyra fastigheten i avvaktan 

på att området planläggs och att säljaren förvärvar en ny bostad. Ett hyresavtal 

mellan parterna träffas i så fall med ett avstående från besittningsskyddet.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förvärv av fastigheten Härnevi 1:46 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomichef 
  



 PROTOKOLL 29 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Entledigande av Mats Högberg (M) 
som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

Mats Högberg (M) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Mats Högberg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 11 mars 2022. 

Förslag till beslut 

Mats Högberg (M) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Mats Högberg (M) 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 30 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mats Högberg (M) 

 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning 

Mats Högberg (M) 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 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Högberg 

(M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Det finns ingen nominerad till uppdraget och Anders Åkerlind (M) föreslår 

därför att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 31 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Tomas Lindahl (M) 

 Dnr KS 22/0038 

Beslut 

Claes Bertenstam (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas 

Lindahl (M). 

Sammanfattning 

Tomas Lindahl (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Tekniska nämnden. 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 1 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas Lindahl (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Claes Bertenstam (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas 

Lindahl (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kommunstyrelsen 

• Kommunsekreteraren 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 32 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60  Val av ny nämndeman i Attunda 
tingsrätt efter Lars Anders Peterson 
(KD) 

 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Alwar Almqvisth (KD) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Lars 

Anders Peterson (KD). 

Sammanfattning 

Lars Anders Peterson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 22 mars 2022 fattat 

beslut om entledigande av Lars Anders Peterson (KD). Kommunfullmäktige 

ska därför utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2022. 

• Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 22 mars 2022. 

• Begäran om fyllnadsval inkommen den 25 mars 2022. 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Lars Anders Peterson 

(KD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan- Erik Björk (KD) föreslår att Alwar Almqvisth (KD) utses till ny 

nämndeman i Attunda tingsrätt efter Lars Anders Peterson (KD). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Attunda tingsrätt (inklusive förvaltarfrihetsbevis) 

• Den valde 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 33 (33)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-03-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Anmälningar 
1. Svar på allmänhetens fråga gällande kriminalitet i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 22/0029 

  

2. Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhåll 

 Dnr KS 22/0151 

  

3. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 8 - Rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut avseende kvartal fyra 2021 

 Dnr ÄON 22/0029 

  

4. Revisionsrapport - Förstudie om kvaliteten i gymnasieskolan 

 Dnr KR 22/0006 

  

5. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 

 Dnr KR 22/0005 

  

6. Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av externa utförare inom 

äldreomsorgen 

 Dnr KR 22/0004 

  

7. Motion om vandrarhem 

 Dnr KS 22/0197 

  

8. Socialnämndens beslut § 15 - Rapportering av ej verkställda beslut 

avseende kvartal fyra år 2021 

 Dnr SN 22/0055 

  

9. Kommunstyrelsens beslut § 27 - Upplands-Bro kommuns åtgärder och 

hantering med anledning av kriget i Ukraina 

 Dnr KS 22/0191 

  

 

 

 


