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§ 73 Interpellation från Naser Vukovic (S) 
             om Kultur- och fritidsnämndens 
             ordförandebeslut - Auktorisation för 
             anordnare av kulturaktiviteter 
 Dnr KS 22/0031 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 7 juni 2022 inkom en interpellation från Naser Vukovic (S) angående 

Kultur- och fritidsnämndens ordförandebeslut gällande auktorisation för 

anordnare av kulturaktiviteter. Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa 

en interpellation till ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras 

vid ett Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns 

reglerat i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering 

och får bara röra områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller 

någon annan nämnd ansvarar för. Interpellationer leder inte till något beslut i 

Kommunfullmäktige. Däremot kan ledamöter och tjänstgörande ersättare delta 

i debatt kring frågan som ställts. 

Beslutsunderlag 

• Interpellation inkommen den 7 juni 2022 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Yttranden 

Mattias Peterson Ersoy (C) besvarar interpellationen. 

Naser Vukovic (S) 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: 

• Naser Vukovic (S) 
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§ 74 Medborgarförslag om gång- och 
             cykelväg i Brunna 
 Dnr KS 22/0255 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 4 april 2022 inkom ett medborgarförslag om gång- och cykelväg i Brunna. 

Förslagsställaren uppger att det saknas en gång- och cykelväg längs 

Hagnäsvägen och även längs Musikvägen som är många elevers skolväg. 

Förslaget är att anlägga en gång- och cykelväg längs med båda gatorna. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 4 april 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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§ 75 Medborgarförslag om att stänga av 
             Skolvägen i Kungsängen för 
             genomfartstrafik med undantag för SL 
             trafiken 
 Dnr KS 22/0294 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 19 april 2022 inkom ett medborgarförslag om att stänga av Skolvägen i 

Kungsängen för genomfartstrafik med undantag för SL-trafiken. 

Förslagsställaren menar att Skolvägen är en starkt trafikerad väg och med 

närliggande skolor och förskola blir det inte en säker skolväg. Den långa 

raksträckan på Skolvägen blir lätt en fartsträcka för bilförare. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 19 april 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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§ 76 Medborgarförslag om kallbad vid 
             Lillsjön 
 Dnr KS 22/0311 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 26 april 2022 inkom ett medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön. 

Förslagsställaren uppger att kallbad har ökat i Sverige och i kommunen under 

året och det är många som kallbadar. Kommunen bygger om och gör Lillsjön 

till ett attraktivt friluftsområde med möjlighet till samvaro, träning, natur med 

mera. Det vore därför önskvärt att kommunen även anordnar så att kallbad är 

en möjlig aktivitet vid Lillsjöbadet. Förslaget anger att det behöver monteras en 

pump som gör att vattnet vid bryggan håller sig i rörelse och därmed är öppet 

för bad även när det är is på sjön. Säkerhetsmässigt är det bättre om hålet är 

större, ett par kvadratmeter, samt att det är ett ställe som underhålls och att man 

vet att det är tryggt att gå i. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 26 april 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

 

Yttranden 

Mattias Peterson Ersoy (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 77 Svar på motion om att skapa trygga 
             lekmiljöer i centrala Kungsängen 
 Dnr KS 20/0472 

Beslut 

Motionen anses besvarad då Tekniska nämnden den 6 december 2021 gav 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag. 

  

Sammanfattning 

Den 27 maj 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna genom Annika 

Falk (S) om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen. 

Den 7 december 2020 yttrande sig Tekniska nämnden om motionen. Den 12 

december 2021 fattade Tekniska nämnden ytterligare ett beslut om lekplatser. I 

detta beslut gav Tekniska nämnden samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 

fram en lekplatsstrategi. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen om att skapa trygga lekmiljöer 

i centrala Kungsängen ska anses som besvarad med anledning av Tekniska 

nämndens beslut om framtagande av en lekplatsstrategi. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022 

• Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen. 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 december 2020 

• Yttrande från Tekniska nämnden den 7 december 2020 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2020 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 6 

december 2021 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 7 mars 

2022. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då Tekniska nämnden den 6 december 2021 gav 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annika Falk (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Annika Falks (S) bifallsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutet skickas till: 

• Motionären 

• Tekniska nämnden 
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§ 78 Svar på motion om att hedra Oscar 
             Sjölander med en minnesplats 
 Dnr KS 20/0716 

Beslut 

Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Att namnge en plats bedöms inte som ett lämpligt sätt för kommunen att hedra 

Oscar Sjölanders minne.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

 

Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Kjell A Johansson (V) 

reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Den 18 oktober 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet genom Erik 

Karlsson (V) om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats. Oscar 

Sjölander, folkskollärare, kantor och riksdagsledamot, verkade för att 

tjänstehjonsstadgan skulle tas bort ur svensk lag och för att avskaffa 

statarsystemet. Han var med att bilda Arbetar-kommuner i Bro och 

Kungsängen och Upplands Lantarbetareförbund. Oscar Sjölander och hans 

hustru uppförde och bodde i Villa Skoga i Kungsängens centrum.  

Motionsställaren yrkar på att kommunen tillsätter en utredning om vilket av 

följande två alternativ som är mest lämpligt för att hedra Oscar Sjölanders 

minne.  

• att de delar av Kungsängens Torg som nu är bilfritt kan ändra namn till 

Oscar Sjölanders Torg 

• att den plats som, enligt den inlämnade motionen, kallas ”nya torget” 

framför ingången till Sparbanken kan få namnet Oscar Sjölanders plats.  

Den 15 februari 2021 lämnade Tekniska nämnden ett yttrande om motionen. I 

yttrande framkommer att nämnden inte anser namngivning av en plats är ett 

lämpligt sätt för kommunen att hedra Oscar Sjölanders minne på och att en 

utredning av motionens förslagna platser därför inte är aktuell. I Tekniska 

nämndens yttrande framkommer skäl för bedömningen. 
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Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Tekniska nämndens bedömning 

om att namngivning av någon av de två föreslagna platserna i Kungsängens 

centrum inte är ett lämpligt sätt att hedra Oscar Sjölanders minne. Med 

anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2022.  

• Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats den 18 

oktober 2020. 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 februari 

2021. 

• Tekniska nämndens yttrande Motion om att hedra Oscar Sjölander med 

minnesplats, den 28 januari 2021. 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Att namnge en plats bedöms inte som ett lämpligt sätt för kommunen att hedra 

Oscar Sjölanders minne. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annelies Lindblom (V) och Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

avslagsförslag samt Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Camilla 

Jansons (S) bifallsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  
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Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Att inte kunna hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, att ens kunna döpa 

en del av Kungsängens torg, nära hans älskade Villa Skoga och på mark som 

en gång var ägare till. Att här neka Oscar denna minnesplats är ingenting annat 

än en skandal och helt kopplat till att göra detta till en politisk fråga. 

Kommunen har, utan att blinka inrättat en minnesplats för Ragnar Sellberg.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 

• Tekniska nämnden 
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§ 79 Svar på motion om vandrarhem 
 Dnr KS 22/0197 

Beslut 

Motionen avslås med hänvisning till följande: Det finns i dagsläget inte ett 

behov av ett vandrarhem, hostell eller Bed and Breakfast med gångavstånd från 

pendeltågsstationen i Kungsängen eller Bro.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V) 

reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

I mars 2022 inkom en motion från Vänsterpartiet till kommunen som 

överlämnades till kommunledningskontoret för yttrande. Motionen handlar om 

ett förslag att öppna ett enkelt boende, såsom hostell/vandrarhem med 

gångavstånd från pendeltågsstation i Kungsängen eller Bro. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2022 

• Begäran om yttrande – Motion om vandrarhem den 14 mars 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen avslås med hänvisning till följande: Det finns i dagsläget inte ett 

behov av ett vandrarhem, hostell eller Bed and Breakfast med gångavstånd från 

pendeltågsstationen i Kungsängen eller Bro.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

avslagsförslag samt Erik Karlsson (V) bifallsförslag. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 

Kommunstyrelsens förslag.  
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Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Vänsterpartiet ser med förundran på att de borgerliga företrädarna för en 

kommun inte har ett intresse för att de som kommer som turister eller kommer 

som besökare till i kommunen boende släkt och vänner skall ha möjlighet till 

övernattning inom kommunens gränser. 

I den borgerliga politiska visionen av Upplands-Bro göre sig besökare icke 

besvär vilket Vänsterpartiet betackar sig för. I Vänsterpartiets värld skall även 

vår kommun välkomna tillfälliga besökare med ett korttidsboende till en rimlig 

kostnad i närhet till allmänna kommunikationer som trafikeras regelbundet.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Motionären 
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§ 80 Svar på motion om att utreda när det är 
             dags att öka antalet ledamöter i 
             Kommunfullmäktige 
 Dnr KS 21/0543 

Beslut 

Motionen anses besvarad med förslaget att antalet ledamöter lämnas oförändrat 

till dess att antalet röstberättigade har överstigit 24 000, vilket förväntas ske 

under den kommande mandatperioden 2022–2026. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V) 

reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Den 6 oktober 2021 inkom Vänsterpartiet genom Erik Karlsson med en motion 

med förslag om att kommunen tillsätter en utredning som får i uppdrag att ta 

fram ett förslag när det är dags för oss att gå till val med minst 51 ledamöter i 

kommunfullmäktige i stället för våra nuvarande 41. 

I 5 kapitlet 5 § kommunallagen regleras vilket antal ledamöter och ersättare 

som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas av fullmäktige i respektive 

kommun till ett udda tal och till minst 41 i kommuner med över 16 000 

röstberättigade och minst 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade.  

Upplands-Bro kommun hade vid årsskiftet 31 082 invånare enligt SCB:s 

befolkningsstatistik. Av dessa är 22 978 röstberättigade, enligt 

valmyndighetens preliminära uppgifter om antal röstberättigade inför valet 

2022. Kommunen växer och före valet 2026 kan antalet röstberättigade 

förväntas överstiga 24 000.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 

• Motion om att utreda när det är dags att öka antalet ledamöter i 

Kommunfullmäktige den 6 oktober 2021 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Kommunledningskontoret bedömer att det kommer finnas anledning att justera 

antalet ledamöter i fullmäktige inför valet 2026.  

Kommunledningskontoret föreslår att antalet ledamöter lämnas oförändrat till 

dess att antalet röstberättigade har överstigit 24 000, vilket förväntas ske under 
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den kommande mandatperioden 2022–2026. En kontroll av om antalet 

röstberättigade har överstigit 24 000 bör göras i god tid före valet 2026, 

förslagsvis under andra eller tredje kvartalet 2024.  

Antalet ledamöter anges i 1 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige. När 

det blir dags att ändra antalet ledamöter behöver även arbetsordningen ändras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad med förslaget att antalet ledamöter lämnas oförändrat 

till dess att antalet röstberättigade har överstigit 24 000, vilket förväntas ske 

under den kommande mandatperioden 2022–2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Erik Karlssons (V) bifallsförslag. Ordföranden ställer förslagen 

mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 

Kommunstyrelsens förslag.  

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering:  

”I svaret saknas det källhänvisning. Det verkar som svaret kommer från en 

utredning vilket motionen frågade efter!” 

 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 
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§ 81 Godkännande av planprogram för 
              centrala Bro 
 Dnr KS 22/0288 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen med uppdrag 

att: 

1. Ta fram fördjupad utredning som beskriver hur planprogrammet skiljer 

sig från FÖP Bro 2040 

2. Ta fram en utredning som belyser en framtida busstrafik, 

3. Ta fram en seriös handels utredning som bygger på fakta och bland 

annat innehåller jämförelser med andra kommundelscentra i 

Stockholmsregionen med liknande situation 

4. Ta fram en plan för finansieringen av projektet 

Sammanfattning 

Ett planprogram för Centrala Bro gick ut på samråd under december 2021 och 

januari 2022. Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett 

hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats”. Tidigare arbeten som har 

genomförts är FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av 

kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Från dessa dokument tydliggörs 

den strategiska inriktningen att gå från en förortskänsla till en sammanhållen 

tätort med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut 

flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet 

eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland 

invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och 

föreningsliv.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022 

• Beslut om samråd, KS §138, den 27 oktober 2021 

• Beslut att ta fram planprogram för centrala Bro, SBU § 61, den 2 

december 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för centrala Bro godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för centrala 

Bro godkänns. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Mattias Peterson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar på återremiss med fyra åtgärdspunkter: 

1. Ta fram fördjupad utredning som beskriver hur planprogrammet skiljer 

sig från FÖP Bro 2040 

2. Ta fram en utredning som belyser en framtida busstrafik, 

3. Ta fram en seriös handels utredning som bygger på fakta och bland 

annat innehåller jämförelser med andra kommundelscentra i 

Stockholmsregionen med liknande situation 

4. Ta fram en plan för finansieringen av projektet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Camilla Janson (S) förslag på återremiss. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Janson (S) förslag på återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Camilla Janson (S) återremissyrkande. Ordföranden frågar om 

ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 

förslag. Votering begärs och genomförs. 

En röst på ”Ja” är en röst på kontorets förslag till beslut, och en röst på ”Nej” är 

en röst på Camilla Jansons (S) återremissyrkande. Under votering lämnas 24 

röster på ”Ja” och 15 röster på ”Nej”. Ordföranden finner att resultatet leder till 

minoritetsåterremiss.  
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Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  x  

Fredrik Kjos (M) x   

Katarina Olofsson (SD) x   

Helena Austrell (S)  x  

Lars Axelsson (M) x   

Martin Normark (L) x   

Andreas Persson (SD) x   

Jan-Erik Björk (KD) x   

Annelies Lindblom (V)  x  

Catharina Andersson (S)  x  

Masoud Zadeh (M) x   

Lisa Edwards (C) x   

Björn-Inge Björnberg (S)  x  

Johan Silversjö (SD) x   

Hans Åberg (L) x   

Kimmo Lindstedt (S)  x  

Sara Ridderstedt (MP)  x  

Marcus Sköld (M) x   

Agnieszka Silversjö (SD) x   

Rasmus Lindstedt (S)  x  

Mait Johansson (M) x   

Jan Stefansson (KD) x   

Kjell A Johansson (V)  x  

Kerstin Ahlin (S)  x  

Paul Gustavsson (M) x   

Anette Nyberg (SD) x   

Nawal Al-Ibrahim (L) x   

Naser Vukovic (S)  x  

Erling Weibust (M) x   

Mattias Peterson Ersoy (C) x   

Jan Lannerfellt (S)  x  

Mats Zettmar (SD) x   
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Sven-Inge Nylund (S)  x  

Mats Högberg (M) x   

Anders Eklöf (L) x   

Tina Teljstedt (KD) x   

Erik Karlsson (V)  x  

Annika Falk (S)  x  

Anders Åkerlind (M) x   

 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadschef 
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§ 82 Godkännande av planprogram för 
             Klockaren Härnevihage 
 Dnr KS 18/0120 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår Kommunstyrelsens förslag att godkänna 

planprogram och samrådsredogörelsen med tillhörande detaljplaneprogram för 

Klockaren Härnevihage.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts för Miljöpartiets räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Den 29 maj 2019 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om planuppdrag för del 

av fastigheten Brogård 1:88. Delområdena Klockaren och Härnevihage inledde 

planarbetet och för dessa delområden har detaljplaneprogram tagits fram som 

beskriver förutsättningarna och inriktningarna för det kommande 

detaljplanearbetet. 

Område Klockaren föreslås få en lantlig by-karaktär med en småskalig 

bebyggelse som föreslås bestå av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 

kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. Totalt bedöms 

cirka 100 bostäder kunna inrymmas inom delområdet.  

Område Härnevihage som ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum 

föreslås utgöras av en blandad bebyggelse. Här blandas friliggande hus med 

radhus, parhus och kedjehus i en urban småstadsstruktur. Här kan preliminärt 

cirka 200-250 bostäder uppföras. Programmet anger även riktlinjer för 

framtagande av de kommande nya detaljplanerna för dessa områden 

Enligt beslut 27 oktober 2021 sändes detaljplaneprogrammet ut på samråd 

mellan 28 februari 2022 - 31 mars 2022. Under samrådet inkom synpunkter 

gällande bland annat åkermark, bostadsbebyggelse, dagvatten, och 

naturvärden.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2022 

• Beslut programsamråd, den 27 oktober 2021 §56 

• Beslut att ta fram planprogram för Klockaren Härnevihage, 

Samhällsbyggnadsutskottet den 29 maj 2010 §30 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för Klockaren Härnevihage 

godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för Klockaren 

Härnevihage godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Johan Silversjö (SD) yrkar på avslag till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar på avslag till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag till liggande förslag. 

Yttranden 

Sven-Inge Nylund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Johan Silversjö (SD), Sara Ridderstedt (MP), Camilla Janson (S) 

och Erik Karlssons (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 

förslag. Votering begärs och genomförs. 

En röst på ”Ja” är en röst på Kommunstyrelsens förslag till beslut, och en röst 

på ”Nej” är en röst på Johan Silversjö (SD), Sara Ridderstedt (MP), Camilla 

Janson (S) och Erik Karlssons (V) avslagsyrkande. Under votering lämnas 18 

röster på ”Ja” och 21 röster på ”Nej”. Ordföranden finner att 

Kommunfullmäktige har beslutat enlighet med avslagsyrkandet.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  x  

Fredrik Kjos (M) x   

Katarina Olofsson (SD)  x  

Helena Austrell (S)  x  

Lars Axelsson (M) x   

Martin Normark (L) x   

Andreas Persson (SD)  x  

Jan-Erik Björk (KD) x   
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Annelies Lindblom (V)  x  

Catharina Andersson (S)  x  

Masoud Zadeh (M) x   

Lisa Edwards (C) x   

Björn-Inge Björnberg (S)  x  

Johan Silversjö (SD)  x  

Hans Åberg (L) x   

Kimmo Lindstedt (S)  x  

Sara Ridderstedt (MP)  x  

Marcus Sköld (M) x   

Agnieszka Silversjö (SD)  x  

Rasmus Lindstedt (S)  x  

Mait Johansson (M) x   

Jan Stefansson (KD) x   

Kjell A Johansson (V)  x  

Kerstin Ahlin (S)  x  

Paul Gustavsson (M) x   

Anette Nyberg (SD)  x  

Nawal Al-Ibrahim (L) x   

Naser Vukovic (S)  x  

Erling Weibust (M) x   

Mattias Peterson Ersoy (C) x   

Jan Lannerfellt (S)  x  

Mats Zettmar (SD)  x  

Sven-Inge Nylund (S)  x  

Mats Högberg (M) x   

Anders Eklöf (L) x   

Tina Teljstedt (KD) x   

Erik Karlsson (V)  x  

Annika Falk (S)  x  

Anders Åkerlind (M) x   

 
  



 PROTOKOLL 25 (63)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

"De planer som bidrar till kommunens mål om ett hållbart samhälle ska 

prioriteras. Att förtäta är hållbart och klimatvänligt eftersom vi kan använda 

befintlig infrastruktur och inte ta ny naturmark i anspråk. Ny bebyggelse 

i befintliga områden. Bro ska inte växa på bekostnad av värdefull natur-, åker- 

och jordbruksmark. Miljöpartiet värnar också våra riksintressen för kulturmiljö, 

friluftsliv och dricksvatten." 

 

Beslutet skickas till: 

• bjorn.oras@brohofslott.se 

• anders.henriksson@kvantio.se 

• Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 83 Beslut om antagande - detaljplan för 
             Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) 
 Dnr KS 15/0282 

Beslut 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Säbyholm fastigheter AB 

för detaljplan Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.), Bro, nr 1505, 

godkänns.  

2. Att granskningsutlåtande och miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 

detaljplan Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.) godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.) nr 1505, 

antas enligt reglerna för utökat planförfarande i plan- och bygglagen 

(PBL) SFS 2010:900 i dess lydelse innan 1 januari 2015. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts för Miljöpartiets räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och 

cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett 

naturbruksgymnasium, med elevhem och verksamhetslokaler. Skolan har en 

historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Området är också del av ett 

riksintresseområde för kulturmiljövården. 

Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Det riktlinjer som 

fastslogs i planprogrammet utvecklades till ett samrådsförslag som skickades ut 

till hösten 2018. Därefter var ett förslag utsänt för granskning under januari och 

februari 2022. 

Efter granskningen har antalet föreslagna nya bostäder minskats från 170 till 

140 och bestämmelser som förtydligar har detta ska styras har införts. 

Bestämmelser om högst nockhöjd har också införts och för vissa av 

byggnaderna har möjligheten att inreda vind tagits bort. Dessutom har 

våningsantalet sänkts för en av byggnaderna. 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas I 

samband med antagandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet regleras 

ansvars- och kostnadsförhållanden för allmänna anläggningar. Bland annat ska 

exploatören ansluta området till det kommunala VA-nätet, erlägga ett 

ersättningsbidrag för att bygga en gång- och cykelväg mellan Säbyholm och 

Tegelhagen och iordningställa en badplats. 
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En miljöbedömning har gjorts där kommunen har tagit ställning till att planen 

kan medföra en risk för betydande miljöpåverkan Denna har uppdaterats 

utifrån de förändringar som har gjorts inför antagande. En ”Särskild 

sammanställning” har tagits fram där de åtgärder som föreslås i 

miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs.   

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den XX xxxxx 2022 

• Beslut om granskning, § 57 den 27 oktober 2021 

• Beslut om samråd, § 114 den 13 juni 2018 

• Beslut om planuppdrag, § 85 KS, den 27 maj 2015 

• Godkännande av planprogram, § 63 KF, den 3 juni 2015 

• Samrådsredogörelse, den 13 oktober 2021 

• Granskningsutlåtande, den 13 maj 2022 

• Plankarta och illustrationsplan, den 13 maj 2022 

• Planbeskrivning, den 13 maj 2022 

• Gestaltningsprogram, den 13 maj 2022 

• Miljökonsekvensbeskrivning, den 13 maj 2022 

• Exploateringsavtal, den 13 maj 2022 

• Bilagor till exploateringsavtal 

o Karta över avtalsområdet 

o Karta över mark som överförs till Upplands-Bro kommun 

o Karta över mark som ska iordningställas 

o Karta över gång- och cykelbana 

o Servitutsavtal avseende parkering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Säbyholm fastigheter AB 

för detaljplan Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.), Bro, nr 1505, 

godkänns.  

2. Att granskningsutlåtande och miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 

detaljplan Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.) godkänns. 
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3. Att detaljplaneförslaget för Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.) nr 1505, 

antas enligt reglerna för utökat planförfarande i plan- och bygglagen 

(PBL) SFS 2010:900 i dess lydelse innan 1 januari 2015. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Johan Silversjö (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Sara Ridderstedts (MP) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 

Kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet yrkar avslag. Vi vill se en varsam utveckling av kulturmiljön på 

Säbyholms unika förutsättningar och säkra upp att området också blir ett 

centrum för gröna arbetsmarknads- och utbildningssatsningar där kommunen i 

dialog med de boende och i partnerskap med andra aktörer skapar goda 

förutsättningar för både människor och grödor att växa. Säbyholm är klassat 

som ett tyst område med grönkil, riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv i 

den regionala utvecklingsplanen. Byggnation av nya bostäder bör ske 

innanför tätsortsavgränsningarna i kollektivtrafiknära läge med närhet till skola 

/ förskola och annan service." 

 

Beslutet skickas till: 

• Säbyholms fastigheter AB 
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§ 84 Beslut om antagande av detaljplan för 
             Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 
             1:331) 1301Ä2 
 Dnr KS 16/0265 

Beslut 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med för detaljplan för 

Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde) Kungsängen, nr 1301Ä2, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för för detaljplan för 

Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde) Kungsängen nr 1301Ä2, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 

m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen 

3), Kungsängen, nr 1301Ä2, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V) 

reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.  

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag 

och tillåts för Miljöpartiets räkning lämna en protokollsanteckning som 

återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. Syftet med 

planförslaget är skapa en flexibel plan med varierad bebyggelse i form av cirka 

470 bostäder som uppförs som flerbostadshus, radhus och trygghetsboende. 

Service möjliggörs i form av mindre centrumverksamheter, förskola och en 

grundskola för cirka 500 elever med gymnastiksal för skolans ändamål. I den 

gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området och även 

i denna plan skapas förutsättningar för att säkerställa en avlastning på 

Pettersbergsvägen. 
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Detaljplanen har varit på granskning under vintern 2021. Förslaget har 

reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen avseende 

dagvatten, risk och buller. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

• Beslut om planuppdrag, KS den 5 oktober 2016, § 135 

• Beslut om samråd, Samhällsbyggnadsutskottet den 28 augusti 2019 § 

36 

• Beslut om granskning, Samhällsbyggnadsutskottet den 27 oktober 2021 

§ 50 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med för detaljplan för 

Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde) Kungsängen, nr 1301Ä2, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för för detaljplan för 

Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde) Kungsängen nr 1301Ä2, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 

m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen 

3), Kungsängen, nr 1301Ä2, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar avslag till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V), yrkar avslag till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Camilla Janson (S), Sara Ridderstedt (MP) och Erik Karlssons (V) 

avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  
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Reservationsmotivering 

 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Socialdemokraterna anser att placeringen av skola, förskola och 

specialboende medför ökad trafik i området samt en miljö som ej blir 

trafiksäker. Detta bör undvikas. 

Socialdemokraterna är positiva till handel och bostäder i området men anser att 

det är en direkt olämplig plats för verksamheter som förskola, skola.  

För att fylla behovet av skolplatser är Socialdemokraternas uppfattning att 

dessa verksamhetslokaler ska anläggas närmre Kungsängens IP. Vi anser att 

området runt Kungsängens IP ska förtätas för att skapa ett idrottskluster samt 

att det skapas förutsättningar för en skola i området.  

I den fortsatta processen måste hänsyn tas till samhällsnyttan kopplat till 

eventuell planskadeavgift.” Dessutom ser vi med oro på de ökade trafikflöden 

som ytterligare bostäder och verksamhet kommer att innebära för området.  

Senaste argumentet att Trafiklösningen, avlastningen av Pettersbergsvägen, 

delvis är löst och att man ska se över trafiklösningen i sin helhet sedan samt att 

finansiering av vägar bygger på att andra planer kommer igång, oklart när, är 

mycket osäkra. Dessutom ser det ut att skapa en ringled, vilket naturligtvis inte 

bidrar till färre bilar i området. Nej, föreslagen lösning som den presenteras är 

ej genomtänkt eller finansierad.” 

 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Ärendet saknar adekvat beredning, finansiering och det finns i övrigt mycket 

att önska. 

Vi ser här återigen. I detta ärende att vår samhällsplanering haltar ordentligt i 

borgerliga planeringen i olika projekt och detaljplanearbete. Här har ministyret 

Alliansen   bränt otroliga 30 miljoner extra på ett par rondeller på 

Granhammarsvägen. Nu får vi i handen ett planprogram som borde ha ingått i 

den satsning som gjordes på Granhammarsvägen men i stället skall det nu 

återigen bli ett bygge i en rondell som kommer att störa trafikrytmen. För att 

inte tala om de extra kostnader detta innebär för våra skattebetalare. 

Att bygga en skola nära ett köpcentrum där Bro-skolan inte kan ligga 

centrumnära späder på det utanförskap och den ringaktning som visas för Bro 

samhälle. Historiskt, inför kommunsammanslagningen med Bro och 

Kungsängen var det Bro som var Huvudort. Genom diverse manipulationer har 

nu Kungsängen tagit över denna roll och manipulationerna för att vi Bro-bor 

skall känna oss som en andra klassens medborgare fortsätter ... 

Vore inte så dumt om Upplands-Bro kommun skulle få ett styre som ser på 

helheten i stället för att vara i formeln navelskådning.” 
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Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet yrkar avslag på planförslaget, vi vill i första hand förtäta i 

stationsnära lägen. Det saknas förutsättningar för god boendemiljö och finns 

betydande risk för segregation. Karaktären på aktuella verksamheter i området 

och fortsatt utbyggnad av dessa samt närheten till E18 gör platsen mindre 

lämplig för bostadsutveckling. Förskola, skola och idrottsanläggning i 

planförslaget beräknas få mycket höga maximala ljudnivåer vid fasad på 

bullrig sida." 

 

Beslutet skickas till: 

• Norrboda Handelsområde i Upplands Bro AB 
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§ 85 Tillägg till exploateringsavtal för 
             Tibbleängen (del av Kungsängens 
             Tibble 1:470 m.fl.) 
 Dnr KS 20/0541 

Beslut 

Att upprättat förslag till tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen (del av 

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) godkänns.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V) deltar 

inte i beslutet.  

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S) Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan 

parterna inom ramen för lagakraftvunna detaljplanen Tibbleängen. 

Exploateringsavtalet reglerar även marköverlåtelser som innebär att kommunen 

ges rådighet över allmän platsmark som park- och naturmark samt mark för 

kommunal service.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 18 nya radhus, 

48 kedjehus och 118 st lägenheter i flerbostadshus. Utöver detta möjliggör 

detaljplanen en lekpark i områdets södra del samt ett utegym i nordöst. En ny 

gata byggs från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga. Hjortronvägen 

byggs om med nya kantstensparkeringar och planteringar.  

Principen för avtalet är att det ska vara kostnadsneutralt för kommunen när det 

gäller utbyggnad av allmänna anläggningar, med undantag för att kommunen 

enligt avtalsförslaget ska bekosta uppförande av lekplats och utegym inom 

avtalsområdet.  

I upprättat förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtalet fastställs att 

kommunen bygger ut samtliga allmänna anläggningar inom planområdet, vilka 

finansieras via faktiskt verifierade upparbetade kostnader med avgifter enligt 

gällande taxa och prissättning till entreprenaden för utbyggnaden. 
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Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2022 

• Förslag till tillägg till exploateringsavtal, den 26 april 2022 

• Exploateringsavtal undertecknat den 16 oktober 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att upprättat förslag till tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen (del av 

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) godkänns.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar avslag till liggande förslag. 

Yttranden 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Camilla Janson (S) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen 

mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 

Kommunstyrelsens förslag.  

Reservationsmotivering 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Socialdemokrat har varit har varit emot denna plan, vi har yrkat på återremiss 

för att ta bort byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och höja 

parkeringsnormen i området. Vid behov av fler parkeringsplatser utöver 

befintliga parkeringar på kommunal gatumark är det fastighetsägarens ansvar 

att ordna fler parkeringar på kvartersmark. Att se över husens placeringar och 

volymerna av fastigheter i planen. Planen har tyvärr vunnit laga kraft.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Ängstibble Mark AB 
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§ 86 Förvärv av Ekhammar 4:206, Västra 
             Rydsvägen 
 Dnr KS 22/0250 

Beslut 

Att förvärv av fastigheten Ekhammar 4:206 godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S) Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V) 

reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.  

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Fastigheten Upplands-Bro Ekhammar 4:206 har kommit ut till försäljning. 

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt fastigheten som strategiskt viktig ur en 

rad olika perspektiv utifrån en framtida utveckling på platsen och har inlett 

förhandlingar om köp genom budgivning på den öppna marknaden. Upplands-

Bro kommun och säljaren har träffat överenskommelse om köp på nivån 

7 000 000 kr. För köpets fastställande krävs politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2022 

• Köpehandlingar, den 19 april 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att förvärv av fastigheten Ekhammar 4:206 godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) och Annika Falk (S) yrkar avslag till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar avslag till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag.  
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Yttranden 
Sven-Inge Nylund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Erik Karlsson (V) och Sara 

Ridderstedts (MP) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  

Reservationsmotivering 

 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Det har varit en minst sagt märklig strategi när det gäller inköp av ”strategiska 

fastigheter” de senaste åren. Vissa erbjuds 25% påslag om de begär det, andra 

som ej gör det får marknadspriset enligt den förklaring som angivits. Detta är 

en djupt felaktig väg. Upplands-Bro kommun behöver tydliga riktlinjer för när 

man ska betala mer för fastigheter än marknadspriset (då talar vi om dem som 

är ute på öppna marknaden, när det gäller expropriering finns tydliga regler)” 

 

Erik Karlsson (S) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Det kan inte åligga kommunen att köpa in mark som vi inte själva kan ha 

nytta av för en buss som kanske skall gå där men, om en busslinje blir aktuell 

längre fram, skulle göra mer nytta om den får en hållplatsstolpe utanför 

Kungsängens ip. Dessa 7 miljoner kan vi ha till nytta för andra satsningar! 

Samtidigt är 7 miljoner samma summa som hyresgästerna i vår allmännytta fått 

betala på sina hyror till kommunal verksamhet!” 

 

Beslutet skickas till: 

• Säljaren av Ekhammar 4:206, Alex Alfarhan 

• Ekonomiavdelningen 
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§ 87 Uppföljning tillägg i de lokala 
             ordningsföreskrifterna avseende 
             bollspel 
 Dnr KS 21/0213 

Beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni 2021 § 99 förlängs, vilket 

innebär att: 

2. Kommunfullmäktige antar tillägg i de Allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna som finns i bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro 

centrum”, tills vidare. 

3. Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i form av bilaga 

”Förbud mot bollspel i Bro centrum”, skrivs in i ordinarie Allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.  

Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 

av paragrafen.  

Sammanfattning 

Inkomna synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i centrummiljö i 

Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel mot vägg ska 

ha använts i kränkande syfte mot boende i området.  

Med anledning av detta antogs ett tillfälligt tillägg avseende förbud av bollspel 

på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna. Detta tillägg, i form av en bilaga, beslutades vara 

gällande ett år från datum då beslutet vunnit laga kraft (2021-07-07 – 2022-07-

07) och att sedan nytt beslut tas om fortsatt förbud.  

De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 

8 § ordningslagen, som ger kommunerna möjlighet att - utöver vad som 

framkommer i ordningslagen – meddela föreskrifter som behövs för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  

Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att 

problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen. 

Beslutet från 9 juni 2021 föreslås av Kommunledningskontoret bli permanent.  
  



 PROTOKOLL 38 (63)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2022 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021 – Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna avseende bollspel 

• Beslut Länsstyrelsen Stockholm beteckning 213-45184-2021 

• Tillägg i form av bilaga till Allmänna lokala ordningsföreskrifter: 

Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni 2021 § 99 förlängs, vilket 

innebär att: 

2. Kommunfullmäktige antar tillägg i de Allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna som finns i bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro 

centrum”, tills vidare. 

3. Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i form av bilaga 

”Förbud mot bollspel i Bro centrum”, skrivs in i ordinarie Allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Sara Ridderstedts (MP) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 

Kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet ser inte i första hand tillfälliga förbud som en framgångsrik väg 

vid uppkomna ordning- / störning- / orosutmaningar i vår kommun. Vi behöver 

bygga långsiktiga relationer, ökat aktivitetsutbud och möjlighet till 

spontanaktiviteter samt öka vuxennärvaron på utvalda platser och en utvecklad 

dialog med aktörer som ansvarar för trygga boende- och centrummiljöer. Det 

går heller inte att bortse ifrån ironin att i föregående ärende godkänna ett 

intentionsavtal med Svenska Fotbollförbundet och i nästa andetag fatta beslut 

om att förbjuda spontanfotboll på en utvald plats i kommunen. Miljöpartiet vill 
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främja spontanidrott och sänka trösklarna för de våra idrottsföreningar kanske 

inte når idag." 

 

Erik Karlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet tillstyrker beslutet att förlänga detta förbud på aktuell plats i 

Bro centrum eftersom ett borttagande av densamma skulle kunna tolkas som att 

det vore fritt fram att utöva bollspel på platsen.”  

 

Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 

• Juridikenheten 

• Enheten för trygghet och prevention 
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§ 88     Reglemente för arvode och 
            ekonomiska ersättningar till 
            förtroendevalda i Upplands-Bro 
            kommun inför mandatperiod 2022–2026 
 Dnr KS 22/0144 

Beslut 

1. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod antas med 

beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.  

 

3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den 

politiska ledningen tas bort.  

 

4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på 

nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 

2.1 i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av 

kommunfullmäktige innan årets utgång och bibehållen budgetram ska 

eftersträvas.  

Sammanfattning 

Den 15 december 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om att inrätta en 

fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun. 

I samband med inrättandet antog Kommunfullmäktige ett reglemente för den 

nya fullmäktigeberedningen. Enligt reglementet har fullmäktigeberedningen till 

uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintligt 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Upplands-Bro kommun.  

Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av 

reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska 

beredningen lämna förslag till ändringar genom en skriftlig redovisning. Om 

fullmäktigeberedningen efter sin översyn anser att det inte finns något behov 

av revideringar av befintligt reglemente för arvoden och ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda ska även detta redovisas skriftligen.  

Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att ge kommun-

ledningskontoret i uppdrag att genomföra en jämförelse och analys av ekonomi 

för år 2017, 2019, 2020/2021 samt att undersöka med närliggande kommuner i 

länet om hur nämnder och utskott kategoriseras och arvoderas.  
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Fullmäktigeberedningen beslutade den 27 april 2022 att föreslå kommun-

fullmäktige anta reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod 

med beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

Kommunledningskontorets bedömning 

På uppdrag av fullmäktigeberedningen har kommunledningskontoret 

genomfört utredningar som har legat till grund för fullmäktigeberedningens 

förslag till beslut. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022.  

• Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 27 april 2022. 

• Utredning fullmäktigeberedningen den 15 mars 2022 med 

kompletteringar. 

• Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 29 mars 2022 

• Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022. 

• Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

i Upplands-Bro kommun med ändringsmarkeringar. 

• Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk 

ersättning till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i Upplands-

Bro kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod antas med 

beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.  

 

3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den 

politiska ledningen tas bort.  

 

4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på 

nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 

2.1 i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av 

kommunfullmäktige innan årets utgång och bibehållen budgetram ska 

eftersträvas.  
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Juridikenheten 
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§ 89 Kommunalt partistöd och lokalbidrag i 
             Upplands-Bro kommun inför 
             mandatperiod 2023-2026 
 Dnr KS 22/0145 

Beslut 

1. Nuvarande regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun för 

nästkommande mandatperiod, med anpassning till nu gällande 

kommunallagstiftning samt med ett tillägg om rätt till lokalbidrag antas.  

2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp på två 

förhöjda prisbasbelopp.  

Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska kostnaden. 

Sammanfattning 

Den 15 december 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om att inrätta en 

fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun. 

I samband med inrättandet antog Kommunfullmäktige ett reglemente för den 

nya fullmäktigeberedningen. Enligt reglementet har fullmäktigeberedningen till 

uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintliga 

regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun.  

Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av regler 

för kommunalt partistöd ska beredningen lämna förslag till ändringar genom en 

skriftlig redovisning. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas av 

Kommunfullmäktige. Innan Kommunfullmäktige tar ställning till 

fullmäktigeberedningens förslag ska förslaget beredas av Kommunstyrelsen. 

Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att föreslå 

Kommunfullmäktige anta nuvarande regler för kommunalt partistöd i 

Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod, med anpassning till 

nu gällande kommunallagstiftning.  

Kommunledningskontoret ställer sig bakom fullmäktigeberedningens förslag 

och föreslår därutöver att rätten till lokalbidrag infogas i reglerna i form av en 

ny paragraf samt att nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett 

maxbelopp på två förhöjda prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2022. 

• Reviderade regler för kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-

Bro kommun. 
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• Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk 

ersättning till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i Upplands-

Bro kommun. 

• Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nuvarande regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun för 

nästkommande mandatperiod, med anpassning till nu gällande 

kommunallagstiftning samt med ett tillägg om rätt till lokalbidrag antas.  

2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp på två 

förhöjda prisbasbelopp.  

Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska kostnaden. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 

• Kommunstyrelsen 
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§ 90 Antagande av dagvattenplan för 
             Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 22/0264 

Beslut 

1. Dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun antas. 

2. Kommunfullmäktige delegerar till Tekniska nämnden att vid behov 

göra justeringar som är av mindre vikt och ej av principiell karaktär. 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2022 fattade Tekniska nämnden beslut om att föreslå 

Kommunfullmäktige anta en dagvattenplan och en dagvattenpolicy för 

Upplands-Bro kommun utifrån förslag från samhällsbyggnadskontoret. Policyn 

och planen omfattar all dagvattenverksamhet i hela kommunen innanför och 

utanför kommunens verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering.  

Dagvattenpolicyn ger uttryck för kommunens viljeriktning och skall ligga till 

grund för dagvattenarbetet medan dagvattenplanen är mer ingående och har en 

viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering 

till byggnation och drift. Dagvattenplanen är således en fördjupning av 

kommunens VA-plan. Den samlar och tydliggör kommunens arbete med 

dagvatten genom att beskriva och utveckla de övergripande målen för hållbar 

dagvattenhantering som beskrivs i dagvattenpolicyn. 

Eftersom kommunen har flera olika roller och perspektiv i dagvattenfrågan 

med många aktörer inblandade har stor vikt lagts vid genomgång av 

nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning. Omställningen till en hållbar 

dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. Kommunen behöver fortsätta 

planeringsarbetet och därför innehåller dagvattenplanen en åtgärdslista över 

framtida behov och aktiviteter. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Tekniska nämndens förslag om 

antagande av dagvattenplan och dagvattenpolicy och har inga ytterligare 

kommentarer i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2022 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 mars 2022 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022 

• Förslag till dagvattenplan den 2 februari 2022 

• Förslag till dagvattenpolicy den 20 juni 2021 
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• Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och dagvattenplan 

Upplands-Bro kommun den 29 juni 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun antas. 

2. Kommunfullmäktige delegerar till Tekniska nämnden att vid behov 

göra justeringar som är av mindre vikt och ej av principiell karaktär. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

• Samhällsbyggnadskontoret 

• Juridikenheten 
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§ 91 Cykelbokslut 2021 
 Dnr KS 22/0332 

Beslut 
Att godkänna cykelbokslut 2021.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade på sammanträde den 2 maj 2022 att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna cykelbokslut 2021.  

Samhällsbyggnadskontoret redovisar i cykelbokslutet, de åtgärder som 

genomförts eller som på något sätt påbörjats under det gångna året 2021 

kopplat till beslutad Cykelstrategi.  

Genomförda åtgärder är kopplade till kommunens arbete att förbättra och 

underlätta cyklism i hela kommunen. Det görs i syfte att öka andelen aktiva 

cyklister och samtidigt minska behovet av bilen som transportmedel, i enlighet 

med Upplands-Bro kommuns vision ”Hållbara Upplands-Bro”.  

Cykelbokslutet är ett av Upplands-Bro kommuns sätt att nå ut till kommunens 

invånare och andra intressenter med ett samlat och översiktligt 

informationsinnehåll gällande kommunens arbete med att förbättra och 

förenkla bruket av fossilfria transportsätt. 

Kommunledningskontoret delar Samhällsbyggnadskontorets bedömning och 

föreslår därmed Kommunstyrelsen att bereda ärendet för beslut i 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2022 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 maj 2022 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2022 

• Cykelbokslut 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Att godkänna cykelbokslut 2021. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 92 Framställan från AB Upplands-Brohus 
             om avyttring av fastigheten 
             Kungsängens Kyrkby 2:293, 
             Svartviksbacken 
 Dnr KS 22/0291 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus om 

avyttring av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293, Svartviksbacken.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S) Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Martin Normark (L), Hans Åberg (L), Nawal Al-Ibrahim (L) och Anders Eklöf 

(L) deltar inte i beslutet och tillåts att lämna en protokollsanteckning för 

Liberalernas räkning som återfinns i slutet av paragrafen.  

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V) 

reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den 

19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att godkänna att 

Upplands-Brohus avyttrar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293 till ett 

försäljningspris om 197,3 mnkr. Syftet med försäljningen är att ombilda de 89 

lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter överlåts, är att 

göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar inhämta 

Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag. I det årliga 

ägardirektivet för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019 funnits med att 

bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

• Framställan från AB Upplands-Brohus den 19 april 2022 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus om 

avyttring av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293, Svartviksbacken. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Erik Björk (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Johan Silversjö (SD yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar avslag till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar avslag till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Camilla Janson (S), Erik Karlsson (V) och Sara Ridderstedt (MP) 

avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Votering 

begärs och genomförs. 

En röst på ”Ja” är en röst på Kommunstyrelsens förslag till beslut, och en röst 

på ”Nej” är en röst på Camilla Janson (S), Erik Karlsson (V) och Sara 

Ridderstedt (MP) avslagsyrkande. Under votering lämnas 20 röster på ”Ja” och 

15 röster på ”Nej” och 4 ledamöter deltar inte i beslutet. Ordföranden finner att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  x  

Fredrik Kjos (M) x   

Katarina Olofsson (SD) x   

Helena Austrell (S)  x  

Lars Axelsson (M) x   

Martin Normark (L)   x 

Andreas Persson (SD) x   

Jan-Erik Björk (KD) x   

Annelies Lindblom (V)  x  

Catharina Andersson (S)  x  

Masoud Zadeh (M) x   
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Lisa Edwards (C) x   

Björn-Inge Björnberg (S)  x  

Johan Silversjö (SD) x   

Hans Åberg (L)   x 

Kimmo Lindstedt (S)  x  

Sara Ridderstedt (MP)  x  

Marcus Sköld (M) x   

Agnieszka Silversjö (SD) x   

Rasmus Lindstedt (S)  x  

Mait Johansson (M) x   

Jan Stefansson (KD) x   

Kjell A Johansson (V)  x  

Kerstin Ahlin (S)  x  

Anette Nyberg (SD) x   

Nawal Al-Ibrahim (L)   x 

Naser Vukovic (S)  x  

Erling Weibust (M) x   

Mattias Peterson Ersoy (C) x   

Jan Lannerfellt (S)  x  

Mats Zettmar (SD) x   

Kerstin Molander (M) x   

Sven-Inge Nylund (S)  x  

Mats Högberg (M) x   

Anders Eklöf (L)   x 

Tina Teljstedt (KD) x   

Erik Karlsson (V)  x  

Annika Falk (S)  x  

Anders Åkerlind (M) x   

Protokollsanteckning 

Martin Normark (L) lämnar för Liberalerna följande protokollsanteckning: 

”Liberalerna deltar inte i beslutet då ärendet inte beretts på ett sätt som är 

förenligt med Liberalernas processkrav. Därtill inte på ett övertygande sätt kan 

visa på vare sig positiva eller negativa effekter på bolaget ekonomi och den 

sociala hållbarheten i Kungsängenområdet.” 
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Reservationsmotivering 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna yrkar avslag på förslaget om ombildning av 

Svartviksbacken. Vid Upplands-Brohus AB styrelsemötet 2021-10-12 fattade 

styrelsen beslut om att inte avyttra fastigheten. I Kungsängen finns ett stort 

antalbostadsrätter. Ombildningen av Svartviksbacken kan inte motiveras med 

socioekonomiska skäl. Vi anser att man ska bygga nytt i stället för att ombilda. 

Utöver det finns det mycket att önska när det kommer till beredning, processen 

och stora frågetecken kopplat till bolagets ekonomi.” 

 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet säger i nuläget nej till det liggande förslaget med följande 

motiveringar: 

- Vi har alldeles för få hyresrätter i stations- och centrumnära läge i 

Kungsängen i förhållande till det totala beståndet. 

- Vi ser en inflation som ännu inte har nått taket med v experterna räknade 

höjda låneräntor på upp till 4 gånger den ränta som var aktuell när köparen av 

dessa lägenheter gjorde sina privata kalkyler för att se om familjens ekonomi 

kommer att klara ett köp av den egna bostaden. 

Vänsterpartiet uttrycker sin oro över att det nu rådande och det kommande 

ränteläget kan medföra att några av dessa familjer inte kommer att klara av sin 

privatekonomi utan stora uppoffringar.” 

 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
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§ 93 Framställan från AB Upplands-Brohus 
             om avyttring av del av fastigheten Bro 
             Råby 3:90, Råbystigen i Bro 
 Dnr KS 22/0292 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus om 

avyttring av del av fastigheten Bro Råby 3:90. Råbystigen i Bro. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V) 

reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den 

19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att godkänna att 

Upplands-Brohus avyttrar del av fastigheten Bro Råby 3:90 till ett 

försäljningspris om 68,4 mnkr. Syftet med försäljningen är att ombilda de 54 

lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter överlåts, är att 

göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar inhämta 

Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag. I det årliga 

ägardirektivet för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019 funnits med att 

bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

• Framställan från AB Upplands-Brohus den 19 april 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus om 

avyttring av del av fastigheten Bro Råby 3:90. Råbystigen i Bro. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Rasmus Lindstedt (S) och Camilla Janson (S) yrkar avslag till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar avslag till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt Rasmus Lindstedt (S), Camilla Janson (S), Sara Ridderstedt (MP) 

och Erik Karlssons (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 

förslag.  

Reservationsmotivering 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vi vill bygga nya bostäder med varierad upplåtelseform i området i stället för 

att ombilda.” 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet säger i nuläget nej till det liggande förslaget med följande 

motiveringar: 

- Förslaget främjar gentrifiering av de centrala delarna i Bro och den utbyggnad 

av lägenheter i centrum kommer till den största delen inte att bestå av 

hyresrätter och de hyresrätter som skapas kommer att ligga på en hög hyra. 

- Att dela på ett bestånd där några huskroppar blir borätter medan andra 

huskroppar blir borätter delar ofta de boende nära varandra i två grupper som 

främjar sig från varandra. Allt för ofta ser vi i motsvarande områden som Råby, 

att  en delning sker rent praktiskt där en bostadsrättsföreningen sätter upp 

staket runt sitt område vilket skall markera skillnaden mellan de boende i 

samma område. 

- Vi ser en inflation som ännu inte har nått taket med v experterna räknade 

höjda låneräntor på upp till 4 gånger den ränta som var aktuell när köparen av 

dessa lägenheter gjorde sina privata kalkyler för att se om familjens ekonomi 

kommer att klara ett köp av den egna bostaden. 

Vänsterpartiet uttrycker sin oro över att det nu rådande och det kommande 

ränteläget kan medföra att några av dessa familjer inte kommer att klara av sin 

privatekonomi utan stora uppoffringar.” 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
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§ 94     Framställan från AB Upplands-Brohus 
            om genomgripande renovering, ROT, 
            Fasanstigen 1–44 (jämna nummer) i Bro 
 Dnr KS 22/0293 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus 

om genomgripande renovering, ROT, Fasanstigen 1–44 (jämna 

nummer) i Bro  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen (KF §84, den 14 

juni 2017) med 514 miljoner kronor 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rasmus Lindstedt (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

AB Upplands-Brohus har inkommit med en framställan till 

Kommunfullmäktige den 20 april 2022 angående genomgripande renovering 

av 258 lägenheter på Fasanstigen 1–44 i Bro. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus 

om genomgripande renovering, ROT, Fasanstigen 1–44 (jämna 

nummer) i Bro  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen (KF §84, den 14 

juni 2017) med 514 miljoner kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
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§ 95 Tertialrapport 1 - 2022 med 
             delårsbokslut 
 Dnr KS 22/0010 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD), 

Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD) och Mats Zettmar (SD) deltar 

inte i beslutet. 

Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Kjell A Johansson deltar inte i 

beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk 

(S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos. 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I 

delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8 

mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter, 

statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett 

överskott jämfört med budget med 43,1 mnkr. 

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr 

inklusive kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive 

kostnader från sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 

113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr 

respektive 19,2 mnkr.   

Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om 

man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 

87 mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.  

Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot 

budget med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består 
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underskottet till största del av ökade externa placeringskostnader inom boende 

vuxen, socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet. 

Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5 

mnkr, till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden 

prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på 

minskade bygglovsintäkter. 

Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr, 

främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt 

extra Covid-stadsbidrag. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen 

för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt 

budget. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än 

budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr 

bättre än budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20 

• Tertialrapport 1 2022 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och koncernbolag 
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§ 96 Entledigande av Göran Boklint (SD) 
             som revisor för Upplands-Bro kommun 
             2019-2022 
 Dnr KS 18/0331 

Beslut 

Göran Boklint (SD) entledigas som revisor för Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Göran Boklint (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som revisor 

för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019–2022. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 13 juni 2022. 

Förslag till beslut 

Göran Boklint (SD) entledigas som revisor för Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Göran Boklint (SD) 

• Kommunrevisionen 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 97 Val av ny ersättare i 
             Utbildningsnämnden efter Peter 
             Wissing (M) 
                     Dnr KS 18/0331 

Beslut 

Johannes Lundström (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 

Peter Wissing (M). 

Sammanfattning 

Peter Wissing (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

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 14 januari 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Förslag till beslut 

Johannes Lundström (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 

Peter Wissing (M). 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med detta.  
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Beslutet skickas till: 

• Johannes Lundström (M) 

• Utbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare   
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 § 98 Rapporter 
   

- Inga rapporter 

 
  



 PROTOKOLL 62 (63)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 99 Delegationsbeslut 
   

- Inga delegationsbeslut 
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§ 100 Anmälningar 
 
1. Kommunstyrelsens beslut § 42 - Svar på medborgarförslag om plantering 

av ornäsbjörk i bostadsområden 

 Dnr KS 21/0227 

  

2. Fråga och svar till allmänhetens frågestund 27 april 2022 gällande samråd 

kring trygghetsboende 

 Dnr KS 22/0029 

  

3. Motion om förutsättningar för förtroendevalda 

 Dnr KS 22/0110 

  

 

 

 


