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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 30 mars 2022, kl. 18:30 

Plats: Stora scenen, Kulturhuset och digitalt via teams 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

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

Kl. 18.30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 9 februari. 
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Sara Ridderstedt (MP) och Stanislaw Lewalski (M) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 6 april 2022, kl. 15:30 
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1. 

 

Beslutsärenden 

Medborgarförslag om anläggning av pulkabackar i 
bostadsområden runt om i kommunen 
KS 22/0160 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

2.  Medborgarförslag om hundrastgård i Brunna 
KS 21/0573 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i 
Upplands-Bro kommun 
KS 22/0116 

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. 

4.  Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro 
kommun 2022-2030 
KS 22/0117 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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



 

KUNGÖRELSE 3 (7)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2022-03-29     

 

5.  Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig 
påverkan 
KS 21/0650 

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. 

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. 

6.  Svar på motion om att införa Grön hamn i 
Tegelhagen / Bro Mälarstrand 
KS 21/0221 

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. 
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7.  Svar på motion om att bygga en träningshall i 
anslutning till befintlig Bro sporthall 
KS 19/0479 

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. 

8.  Svar på motion om rätt till 30 timmar på förskolan 
KS 20/0131 

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. 

9.  Svar på motion om stadsodling och odling i förskolor 
och skolor 
KS 20/0630 

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. 



 

KUNGÖRELSE 5 (7)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2022-03-29     

 

10.  Svar på Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 
varje skola 
KS 21/0107 

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. 

11.  Svar på motion om kommunala valstugor 
KS 19/0430 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

12.  Förvärv av Härnevi 1:46 
KS 22/0066 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förvärv av fastigheten Härnevi 1:46 godkänns. 

13.  Entledigande av Mats Högberg (M) som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden 
KS 22/0037 

Förslag till beslut 
Mats Högberg (M) entledigas som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 
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14.  Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Mats Högberg (M) 
KS 22/0037 

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

15.  Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas 
Lindahl (M) 
KS 22/0038 

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

16.  Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Lars 
Anders Peterson (KD) 
KS 19/0156 

Förslag till beslut 
XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Lars Anders 
Peterson (KD). 

Anmälningar 
1 Svar på allmänhetens fråga gällande kriminalitet i Upplands-Bro kommun 
2 Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhåll 
3 Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 8 - Rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut avseende kvartal fyra 2021 
4 Revisionsrapport - Förstudie om kvaliteten i gymnasieskolan 
5 Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 
6 Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av externa utförare inom 

äldreomsorgen 
7 Motion om vandrarhem 
8 Socialnämndens beslut § 15 - Rapportering av ej verkställda beslut 

avseende kvartal fyra år 2021 
9 Kommunstyrelsens beslut § 27 - Upplands-Bro kommuns åtgärder och 

hantering med anledning av kriget i Ukraina 
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Anders Åkerlind 
Ordförande 
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