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§ 61 Godkännande av planprogram för 
             centrala Bro 
 Dnr KS 22/0288 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för centrala Bro godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för centrala 

Bro godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.  

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), Annika Falk (S) och Conny Timan 

(S) reserverar sig mot beslutet och lämnar reservationsmotivering som 

återfinns i slutet av paragrafen.  

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet. 

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 
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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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på återremiss för 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 handelsutredning 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. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordföranden 

finner därefter att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Erik Karlssons (V) avslagsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 

förslag. 

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Ärendet är ofinansierat och saknar adekvata utredningar på vad en 

gentrifiering gör med de normal- och låginkomsttagare som så småningom 

kommer att tvingas att flytta från detta centrala läge. Vidare har inte heller 

hänsyn tagits till att ett område som exkluderar en grupp människor på grund 

av ekonomi längre fram kommer att destabilisera vårt samhälle. 

 

Som Vänsterpartiet tidigare har påpekat har partiet förvägrats att få vara med i 

detta projektarbete och endast fått tillgång till dess omfattning och innehåll en 

mycket kort stund före det att dessa ärenden går för politisk beredning. 

Vänsterpartiet kan inte stödja detta projekt på dessa premisser. Det vore för oss 

som att köpa grisen i säcken. Vissa byggherrar och entreprenörer har i det läge 

som beskrivs ovan tagit egna initiativ för att ge Vänsterpartiet en klar bild över 
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dess planer för att överbygga den uteslutning som borgarna har förorsakat 

Vänsterpartiet i projektens handläggning. Sådan framsynthet har vi dock inte 

sett här! 

 

Idén är god men gör arbetet i rätt ordning och med, tillsammans med samtliga 

aktörer, även de som ni ser som politiska motståndare. 
 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering: 

 

”Socialdemokraterna ser positivt på att utveckla Bro med ansatsen att hålla 

ihop samhällets olika bostadsdelar med infrastruktur, bostäder, handel och 

mötesplatser. Där emot är vi fortsatt frågande inför processen, vi har i ett tidigt 

skede efterlyst helhetsgrepp, samarbete och seriösa underlag för ett hållbart 

resultat. Detta saknas helt. 

Vi kan tyvärr konstatera att det resultat som nu presenteras är fram forcerat. 

Viktiga frågeställningar knuffas framåt och hela ”projektet” kommenteras med 

”Planprogrammet är inget krav, allt kan i princip ändras”.  

 

Vi instämmer med flertalet remissinstanser som efterlyser fördjupade 

utredningar samt att det är otydligt hur planprogrammet fördjupar och 

förtydligar eller skiljer sig från FÖP Bro 2040. 

En viktig utredning som saknas är tex framtida busstrafik, vilket borde utredas 

i planprogramsskedet eftersom detta ger bättre förutsättning för kommande 

detaljplaner.  

 

Eftersom Köpmanvägen har begränsat utrymme redan idag efterfrågar regionen 

att planprogrammet kompletteras med måttsatta principskisser för de gaturum 

där kollektivtrafik är tänkt att bedrivas i ett framtida Bro.  

 

Köpmanvägen är exempelvis redan idag smal och lever inte upp till regionens 

riktlinjer för utformning av infrastruktur som berör buss. Om utökad busstrafik 

ska trafikera vägen ska regionens riktlinje RiGata-Buss följas för att säkerställa 

att detta är möjligt. Det betyder att vägen bör breddas. 

 

Vi kan vidare konstatera att slutsatser byggs på undermåliga utredningar som 

tex handels utredningen.   

 

Helt utan belägg påstås i utredningen att den svaga dagligvaruhandeln i Bro 

centrum beror på ”att Bro Centrum upplevs som otryggt och 

ovälkomnande vilket gör att de som bor i butikens primära upptagningsområde 

i stor utsträckning väljer att handla i andra butiker.  

Utredningen har ett ensidigt fokus. Det saknas kopplingar till övriga butiker i 

centrum och övriga Bro. 

Potentialbedömningen för tillkommande ytor om man flyttar centrum ner mot 

Enköpingsvägen verkar vara rena gissningar. Det går ej att finna några som 

helst underlag för detta i utredningen.  
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Det man förväntar sig av en handels utredningen är bland annat jämförelser 

med andra kommundelscentra i Stockholmsregionen med liknande situation. 

Det saknas i utredningen. 

Socialdemokraterna har ej varit inkluderade i att bereda projektets framtagande 

utan endast fått information vid några tillfällen. Därför har vi heller ingen insyn 

i om finansieringen av projektet finns och om genomförande är seriöst, 

ansvarsfullt och realistiskt.  Därför yrkar vi på återremiss.” 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 62 Godkännande av planprogram för 
             Klockaren Härnevihage 
 Dnr KS 18/0120 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för Klockaren Härnevihage 

godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för Klockaren 

Härnevihage godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Camilla Janson (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

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.  
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Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2022 

• Beslut programsamråd, den 27 oktober 2021 §56 

• Beslut att ta fram planprogram för Klockaren Härnevihage, SBU den  

29 maj 2010 §30 

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 

Camilla Janson (S) yrkar på återremiss för att i ett tidigt skede klara ut hur 

detaljplanerna Härnevihage och Klockaren påverkar framtida utveckling för 

Bro IP. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag. 

Katarina Olofsson (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag. 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, kontorets förslag, 

Camilla Jansons (S) förslag på återremiss samt förslaget på avslag. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 

beslutar enligt kontorets 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 

Sara Ridderstedt (MP) och Erik Karlsson (V) förslag på avslag. 

 

Under votering lämnas 8 röster på ”Ja” och 4 röster på ”Nej”. 4 ledamöter 

deltar ej i beslutet. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen har beslutat i 

enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Deltar 

ej 

Martin Normark (L) X   

Camilla Janson (S)   X 

Jan Stefanson (KD) X   

Mattias Peterson (C) X   

Anders Åkerlind (M) X   

Hans Åberg (L) X   

Jan-Erik Björk (KD) X   

Andreas Åström (M) X   

Sven-Inge Nylund (S)   X 

Annika Falk (S)   X 

Conny Timan (S)   X 

Erik Karlsson (V)  X  

Sara Ridderstedt (MP)  X  

Katarina Olofsson (SD)  X  

Johan Silversjö (SD)  X  

Fredrik Kjos (M) X   

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (M) tillåts lämna 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." 
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Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

 

”Vänsterpartiet ser med oro på att område Klockaren läggs på bördig åkermark 

och beslutet blir kontraproduktivt i förhållande till att omvärldsförhållanden 

visar på att Sverige behöver bli självförsörjande på främst spannmål och 

oljeväxter. Härnevi hage tar också åkermark i anspråk men detaljplanen 

kommer främst att inkräkta på möjligheterna att i framtiden utveckla Bro ip. 

Dessutom kommer planerna att minska på antalet parkeringar som kommunen 

råder över samtidigt som möjligheten att ta sig till platsen kollektivt är ytterst 

begränsande. 

 

Ministyret hat i den kil på motsatta sidan järnvägen lagt en onödig skola och ett 

radhusområde på mark som i framtiden skulle ha kunnat användas för att 

utveckla Bro ip.” 

 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Ljud från barn och ungdomarnas fotbollsverksamhet är att likställa med buller 

från industrier. Det anser miljö och stadsbyggnadsnämnden vid Nacka 

Kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Mark och miljödomstolen vid Nacka 

Tingsrätt. Aktiviteterna på Boovallen har fått begränsade tider, 

högtalarsystemet får numera bara användas fyra gånger om året och ingen 

organiserad verksamhet alls kan bedrivas på idrottsplatsen under hela juli 

månad. I den situationen vill vi inte hamna, därför anser Socialdemokraterna 

att ärendet ska återremitteras för att klara ut dessa delar INNAN vi går vidare i 

processen. Vidare är det viktigt att en exploatering av Härnevihage inte sker på 

bekostnad av Bro IP:s framtid och möjlighet till utveckling. Ytterligare en 

fråga att beakta är att bebygga åkermark inte är hållbart. Då brukningsbar mark 

tas i anspråk försvinner möjligheten för framtida generationer att odla marken, 

och deras möjlighet till försörjning försämras.” 

Beslutet skickas till: 

• Björn Örås  

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

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. 

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) reserverar sig mot beslutet och 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 
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ersättningsbidrag för att bygga en gång- och cykelväg mellan Säbyholm och 

Tegelhagen och iordningställa en badplats. 

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 

Sara Ridderstedt (M) yrkar på avslag till kontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Sara Ridderstedts (MP) yrkande på avslag. Ordföranden frågar om ärendet ska 

avgöras idag och finner bifall. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 

förslag. 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (M) tillåts lämna 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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§ 64 Beslut om antagande av detaljplan för 
             Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 
             1:331) 1301Ä2 
 Dnr KS 16/0265 

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). 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Camilla Janson (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

 

Sara Ridderstedt (MP) 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. 

Detaljplanen har varit på granskning under vintern 2021. Förslaget har 

reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen avseende 

dagvatten, risk och buller. 
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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 

Camilla Janson (S) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Camilla Jansons (S), Erik Karlsson (V) och Sara Ridderstedt (MP) förslag på 

avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 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 avslagsyrkandet. 

Under votering lämnas 10 röster på ”Ja” och 6 röster på ”Nej”. Ordföranden 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till 

beslut. 
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Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Mattias Peterson (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Sven-Inge Nylund (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) X  

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

 

”Ärendet saknar adekvat beredning 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 
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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. 

 

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

helheten i stället för att vara i formen navelskådning.” 

 

Camilla Jansson (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.” 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (M) tillåts lämna 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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§ 65 Tillägg till exploateringsavtal för 
             Tibbleängen (del av Kungsängens 
             Tibble 1:470 m.fl.) 
 Dnr KS 20/0541 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) deltar inte beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte beslutet. 

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 

Camilla Janson (S) yrkar på avslag till kontorets förlag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Camilla Jansons (S) förslag på avslag. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag.  

Reservationsmotivering 

Camilla Jansson (S) lämnar följande reservationsmotivering:  

 

”Socialdemokraterna 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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§ 66 Intentionsavtal Trädgårdsstaden, 
             Odalen 
 Dnr KS 22/0348 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till intentionsavtal med 

SBB Odalen Fastigheter AB godkänns. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att snarast ta fram ett 

markanvisningsavtal i enlighet med intentionsavtalet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet och tillåts för Miljöpartiets räkning 

lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunen har under november 2017 antagit detaljplanen för Trädgårdsstaden 

etapp 1. Fastighetsutvecklingsbolaget Odalen har visat intresse för 

markanvisning av någondera av de kommunägda två kvarteren för 

bostadsändamål inom etapp 1. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att 

möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder 

efter ett inlämnat ledamotsinitiativ från Alliansen. 

Kontoret har tagit fram ett förslag till intentionsavtal som ger bolaget ensamrätt 

att fram till den 31 oktober 2022 förhandla med kommunen om en potentiell 

markanvisning av någondera av de kommunägda två framtida fastigheterna för 

bostadsändamål inom etapp 1. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2022 

• Förslag till intentionsavtal inkl. bilaga daterat den 23 maj 2022 

• Ledamotsinitiativ från Alliansen - Dirketmarkanvisa byggrätter för 

trygghetsboend och vård- och omsorgsbostäder till Odalen, den 7 april 

2022 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till intentionsavtal med SBB 

Odalen Fastigheter AB godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar på följande tillägg till beslutsmeningen: 

”Kommundirektören ges i uppdrag att snarast ta fram ett markanvisningsavtal i 

enlighet med intentionsavtalet för beslut i kommunstyrelsen”. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

med tillägg från Fredrik Kjos (M) och finner att Kommunstyrelsen har beslutat 

enligt detta. 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (M) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet ser behov av fler trygghetsbostäder i vår kommun. Vi önskar en 

markanvisningstävling där fler aktörer får möjlighet att bidra med förslag om 

form och funktion för bygget, och som på bästa sätt avspeglar kommunens 

vision med hänsyn till miljö- och social hållbarhet i bedömningen. För oss är 

det självklart att äldre- och omsorgsnämnden, PRO, SPF och andra 

intresseorganisationer också deltar i en samrådsdialog." 

 

Beslutet skickas till: 

• SBB Odalen Fastigheter AB 
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§ 67 Förvärv av Ekhammar 4:206, Västra 
             Rydsvägen 
 Dnr KS 22/0250 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att förvärv av fastigheten Ekhammar 4:206 godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och 

lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

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

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot 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 

Camilla Janson (S) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag till kontorets förlag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Camilla Jansons (S), Erik Karlsson (V) och Sara Ridderstedt (MP) förslag på 

avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag.  

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

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

nytta av för att serva en privat förskola. Dessa 7 miljoner kan vi ha till nytta för 

samtliga innevånare!” 

 

Beslutet skickas till: 

• Säljaren av Ekhammar 4:206, Alex Alfarhan 

• Ekonomiavdelningen 
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§ 68 Svar på fråga om friköp av tomträtt, 
             Viby 19:12 
 Dnr KS 22/0307 

Beslut 

Att friköp av tomträtt upplåten i Viby 19:12 ej beviljas.  

Sammanfattning 

Den 28 mars inkom innehavaren av tomträtt upplåten i Upplands-Bro 

kommuns fastighet Viby 19:12 med en anmälan om friköp av tomträtten. 

Tomträtten är avsedd för industriändamål. Tomträtter tingar i regel ett lägre 

pris på marknaden än friköpta fastigheter vilket skapar en större bredd av 

objekt för företag som vill etablera sig i kommunen, samt att tomträtten 

inbringar intäkter till kommunen. Tidigare beslut om försäljning av tomträtter 

fattat i kommunfullmäktige avser enbart tomträtter för småhus.    

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2022 

• Inkommen anmälan om friköp av tomträtt den 28 mars 2022 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att friköp av tomträtt upplåten i Viby 19:12 ej beviljas.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• ASO Real Estate AB 
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§ 69 Utredningsbeslut vägkoppling Brunna 
             Kockbacka 
 Dnr KS 22/0257 

Beslut 

Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 

till för framtagande av en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, avseende vägkoppling 

Brunna-Kockbacka. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

En framtida vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka är utpekat i den 

fördjupade översiktsplanen för Bro. För att kunna genomföra en eventuell 

vägkoppling behöver en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, genomföras då den tänkta 

vägkopplingen går genom ett naturreservat.  

Det är tekniskt möjligt att anlägga en ny väg med parallell gång- och cykelväg 

mellan Kockbacka trafikplats och Mätarvägen, men Lejondals naturreservat 

utgör ett hinder för en ny vägkoppling. För att det ska kunna bli aktuellt att 

pröva en upphävning av naturreservatet behöver alla tänkbara alternativ 

utredas.  

Att vägkopplingen passerar genom ett naturreservat, innebär att delar av 

naturreservatet måste upphävas. Naturreservatet omfattas av skydd enligt 7 

kap. 4§ MB vilket syftar till att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

Ändamålet med naturreservat är att skapa ett definitivt skydd, endast i 

undantagsfall ska avsteg från skyddet kunna tillåtas. För att upphäva 

naturreservatet krävs synnerliga skäl. En åtgärdsvalsstudie, ÅVS, är en lämplig 

metod för att generera tänkbara lösningar som är långsiktigt hållbara.   
  



  

PROTOKOLL 28 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2022 

• FÖP Bro 2040 – Fördjupad översiktsplan för Bro, antagen av 

Kommunfullmäktige den 16 februari 2022 

• Genomförbarhetsstudie Ny vägkoppling Mätarvägen–Kockbacka 

trafikplats, Sigma Civil AB på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, 

Upplands-Bro kommun, den 5 november 2021 

• Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, § 31 punkt 3, i 

samband med svar på ansökan om planbesked på fastigheterna Örnäs 

1:22 m.fl. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 

till för framtagande av en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, avseende vägkoppling 

Brunna-Kockbacka. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna är såklart glada över att övriga partier också ställer sig 

bakom det förslag vi yrkade på Kommunstyrelsens sammanträde i december 

2018. Då yrkade vi på att kommunen ska verka för en anslutningsväg mellan 

Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde för att avlasta området från 

en allt tyngre belastning av trafik på Granhammarsvägen samt 

Granhammarsrondellen, vilket vi fick bifall till.  

Socialdemokraterna lyfte återigen frågan på samhällsbyggnadsutskottet den 28 

aug 2019 i samband med uppdrag om att påbörja planläggning för Örnäs 1:22 

med flera. Där efter var det tyst, ingen återrapportering, vi kunde ej heller finna 

detta uppdrag som en naturlig del i uppdraget vilket borde vara självklart.   

För att kunna anta detaljplanen i Brunna Genovas ”VIBY ”såg vi nödvändigt 

att en anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde 

ingick i projektet.  

Socialdemokraterna var med och lade planuppdraget 2015. Dialog har förts 

med Genova Property Group under ett antal år. Vi har tidigt i processen 

uttryckt att trafiksituationen i Brunna är starkt påverkad av 
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logistikutvecklingen i området och sagt att dagens och framtidens trafikflöden, 

måste lösas.  

VI kunde säga JA till planen efter konstruktiva samtal med exploatören 

Genova Property Group där vi bland annat lyft vår oro för trafiksituationen. Ur 

dessa samtal kom bland annat kommit löften, i intentionsavtalet, från Genova 

Property Group om att vara med och finansiera avfart till E18 vid Kockbacka 

så att trafiken kan köra genom området. 

VI har framfört att det behöver läggas stort fokus på trafikfrågan för att 

motverka inbyggda problem tex lokala trafikköer i rusningstid i Brunna. Det 

måste också utredas hur vägnätet inom området behöver förstärkas kopplat till 

den ökade belastningen och slitaget i området.” 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomiavdelningen 
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§ 70 Beslut att utreda förutsättningar för 
             trafikplats Kungsängen 
 Dnr KS 22/0231 

Beslut 

Att omfördela 1 miljon kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 

för arbetet med att utreda förutsättningar och behov av att utveckla 

Kungsängens trafikplats. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Utvecklingen i Kungsängen med planer för bl.a. Rankhus innebär att 

belastningen på Kungsängens trafikplats i framtiden kommer att öka. Vidare är 

det nödvändigt att stärka alla kopplingar mellan stadsdelarna norr och söder om 

E18. I detta utgör trafikplats Kungsängen en viktig länk. I syfte att kunna 

inhämta medfinansiering för åtgärder utanför ett exploateringsprojekts 

planområde, för en åtgärd nödvändig för sådan plans genomförande, är det 

nödvändigt att beslut om åtgärden finns. Ett första steg till sådant beslut är att 

utreda behov och förutsättningar.    

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 3 maj 2022 

• Samrådshandling, FÖP Kungsängen 9 juni 2020 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att omfördela 1 miljon kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 

för arbetet med att utreda förutsättningar och behov av att utveckla 

Kungsängens trafikplats. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 
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Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Det har förts många och långa samtal med bland annat Trafikverket i denna 

fråga. En förutsättning har varit att planer kopplat till bostäder och verksamhet 

i Rankhus prioriterats av kommunen. Initiativ togs till samråd 2017-12-06 § 

129 Kommunstyrelse”. 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomiavdelningen 
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§ 71 Yttrande över ansökan om 
             nätkoncession för befintlig luftledning 
             mellan Litslena, Enköpings kommun, 
             och Håtuna, Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 22/0147 

Beslut 

Att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 21 april 2022 som 

sitt eget och överlämna till Energimarknadsinspektionen. 

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om 

tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan gäller den befintliga 84 kV luftledningen som går mellan Litslena i 

Enköpings kommun, genom Håbo kommun, fram till Håtuna i Upplands Bro 

kommun.  

Det sökte alternativet gäller tillstånd för att fortsätta nyttja en befintlig 

kraftledning, därmed kommer inga nya markanspråk att göras. Kommunens 

uppfattning är att de berörda områdena är i fortsatt behov av elförsörjning, och 

att nyttjande av befintliga ledningar innebär minsta möjliga påverkan för 

omgivningen.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2022  

• Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande till Upplands-Bro 

kommun, den 20 april 2022 2022  

• Vattenfalls miljökonsekvensbeskrivning Litslena-Håtuna, den 27 

november 2019 

• Vattenfalls samrådsredogörelse Litslena-Håtuna, den 9 april 2019 

• Vattenfalls samrådshandling – Enköping östra -Litslena och Litslena-

Håtuna, den 28 januari 2019  

• Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, antagen i juni 

2017  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 21 april 2022 som 

sitt eget och överlämna till Energimarknadsinspektionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Energimarknadsinspektionen, diariet@ei.se 

• Bygg- och miljönämnden  

 

  

mailto:diariet@ei.se
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§ 72 Yttrande över regional 
             masshanteringsplan för Stockholms län 
 Dnr KS 22/0341 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 11 

maj 2022 som sitt eget.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad 

har genom ett gemensamt projekt tagit fram ett förslag till masshanteringsplan 

för Stockholms län.  

Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för cirkulär och 

resurseffektiv hantering av massor i länet samt att skapa en regional samsyn.  

Förslaget till regional masshanteringsplan är utsänd på remiss fram till och med 

den 10 juni 2022.  

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom den föreslagna regionala 

masshanteringsplanens mål och anser att planen kommer att utgöra en bra 

grund för det fortsatta arbetet. Kommunen har dock synpunkter på några av de 

åtgärder som presenteras i planen.  

Kommunen ser även att det finns en risk att kommunerna i länets ytterkanter 

väntas ta ett stort ansvar för masshanteringen, och framför att det är angeläget 

att lokaliseringsfrågan utreds med brett deltagande och bred förankring.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 9 maj 2022  

• Länsstyrelsens remissmissiv, den 29 mars 2022  

• Länsstyrelsens remissversion av regional masshanteringsplan för 

Stockholms län, mars 2022  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 11 

maj 2022 som sitt eget.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se  
  

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
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§ 73 Yttrande över remiss inför 
             trafikförändringar i SL-trafiken 
             2022/2023 (T23) 
 Dnr KS 22/0146 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag 

till yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23) som sitt eget med tillägg från Alliansen, 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet till 

Trafikförvaltningen Region Stockholm. 

Sammanfattning 

Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar nu med trafikförändringar i 

SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2022 (T23) och har skickat ut en 

bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förändringarna kan innebära 

såväl ändrade linjesträckningar som utökning eller reducering av trafik. 

Förslagen har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland 

annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik och input från 

kommunerna. Förslagen kommer att utredas ytterligare innan 

Trafikförvaltningen beslutar om eventuellt genomförande. 

För Upplands-Bro föreslås mer trafik till Tegelhagen genom ändrad 

slutdestination för varannan tur på busslinje 555. Busslinje 556 till Ådö och 

Smidö föreslås samtidigt få färre avgångar. Dessutom föreslås i Sigtuna att 

korta ner ett antal turer på busslinje 579 till Arlanda–Venngarn, och samtidigt 

minska turtätheten på delsträckan Sigtuna–Bålsta. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 8 april 

2022. Utöver svar på remissens förslag, innehåller det även en rad andra 

synpunkter på kollektivtrafiken.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 8 april 2022 

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över remiss inför 

trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) den 8 april 2022 

• Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23) den 2 mars 2022 

• Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på trafikförändrings-

remissen T22 december 2021 – december 2022, den 12 november 2021 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) 

som sitt eget och överlämna det till Trafikförvaltningen, Region Stockholm. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på följande tillägg till yttrandet:  

"Miljöpartiet vill förutom fokus på kvartstrafik till Bro och bättre 

tvärförbindelser, också se att kommunen i samarbete med tex KTH och andra 

aktörer undersöker möjligheten att genomföra försök med självkörande 

elbussar på utvalda sträckor där tät kollektivtrafik saknas som ett alternativ till 

användandet av infartsparkeringar. Vi vill också undersöka möjligheten till 

trafik på vatten, vi ser gärna en pilotstudie i frågan med lämplig dragning för 

sjötrafik till en eller flera knytpunkter i vår kommun, inte minst utifrån 

belastning på vägnätet för buss- och bilpendling." 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), Annika Falk (S) och Conny 

Timan (S) yrkar på följande tillägg till yttrandet: 

”Tillägg till Karins komplettering i röd text nedan: ”Busslinje 579 är en viktig 

buss för vår norra landsbygd, med sin koppling till både pendel- och 

regionaltåg och övrig service i Bålsta. Bålsta är närmaste tätort för vissa delar 

av landsbygden i Upplands-Bro. Linje 579 är också en busslinje med regional 

funktion, bland annat för resor till Arlanda. 

Samt ytterligare tillägg: Det är viktigt att busslinjer till Stora Coop i Norrboda 

och Willys i Bro kommer på plats snarast.” 

Erik Karlsson (V) yrkar på följande tillägg till yttrandet: 

”Dragningen av linje 558 där restiden för resande från Håbo-Tibble har ökat 

väsentligt främjar inte de miljömål som Sverige har satt upp eftersom en resa 

kollektivt är minst dubbelt så lång tidsmässigt jämfört med att jag tar den egna 

bilen till en infartsparkering. 

Den passning mellan 558 och 579 i Killinge för att den vägen kunna 

arbetspendla till Sigtuna – Arlanda måste återinrättas och detta blir än mer 

aktuell om linje 579 endast skall trafikeras med 1-timmestrafik. Regionaltågen 

utgår i vårt närområde från Bålsta och både för dessa och för arbets- och 

skolpendling behövs det också passning mellan linje 558 och 579 i Killinge till 

och från Bålsta! 

Även landsbygden har en befolkning som vill kunna röra sig även på kvällstid. 

För att inte fördyra kostnaderna allt för mycket för regionen skulle ett par av de 

turer på linje 558 som i dag går i stort sett tomma Håtuna - Livgardet dras in 

för att i stället sätta in kvällsbussar på samma sträcka.” 
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Jan-Erik Björk (KD) och Alliansen yrkar på följande tillägg till yttrandet:  

”Denna busslinje är en väl fungerande tvärförbindelse som sammanbinder 

Bålsta-Sigtuna stad-Märsta-Arlanda. Den möjliggör kollektivtrafikresande för 

regionaltågsresenärer, pendeltågsresenärer till och från Arlanda. Busslinjen 

möjliggör kollektivtrafikresande över länsgräns och inomregionala resor. Buss 

579 sammankopplar även inomkommunala resor med buss 558 som är viktiga 

för Upplands-Bro kommuns norra delar som till stor del är landsbygd. 

Utvecklingen avseende busslinje 579 har under många år varit framgångsrik i 

samverkan mellan UL och SL. Idag är SL huvudman för trafikeringen och 

sedan några år den tidigare komplicerade biljettfrågan löst på ett bra sätt. 

Därigenom är de regionala fördelarna med en gemensam trafikering utan 

onödiga barriärer starka. I samband med stationsutvecklingen i Bålsta och 

mycket starka befolkningsutveckling i de nordvästra kommunerna ser vi fram 

emot en ännu starkare koppling till denna viktiga bussförbindelse.” 

Alliansen yrkar på bifall till kontorets förslag med tillägg från Alliansen, 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

till beslut med tillägg från Alliansen, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Region Stockholm, Trafikförvaltningen: registrator.tf@sll.se 

 

 

  

mailto:registrator.tf@sll.se
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§ 74 Beslut om åtgärder i enlighet med 
             åtgärdsprogram för Broviken 
 Dnr KS 20/0113 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. att åtgärdsförslag Sätrabäcken södra utförs inom detaljplaneringen för 

Infartsparkering i Bro (Härnevi 1:71) och att åtgärdsförslag Kockbacka 

gärde södra utförs inom detaljplaneringen för Kockbacka gärde.  

2. att övriga åtgärdsförslag åläggs Tekniska nämnden att utföra inom 

ramen för sitt arbete med att förbättra dagvattensituationen i Upplands-

Bro kommun. 

Sammanfattning 

Vattenkvalitén i Mälaren är inte tillfredställande. Kommunerna har ett stort 

ansvar för att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Kommunen har gjort 

omfattande provtagningar i Broviken och dess tillflöden under åren 2015–2018 

i ett recipientprovtagningsprogram.  

Resultaten av dessa provtagningar visar på att den ekologiska statusen för 

Broviken och dess tillflöden är måttlig till otillfredsställande och behöver 

åtgärdas.  

För att minska belastningen på Broviken har kontoret tagit fram ett 

åtgärdsprogram för dagvattenåtgärder i Bro tätort. Det har resulterat i åtta 

konkreta, genomförbara åtgärder. Åtgärdsområden kommer att fylla flera 

syften däribland dagvattenrening, flödesdämpning vid skyfall, rekreativa 

värden samt att öka den biologiska mångfalden. Genom att gestalta 

dagvattenanläggningarna på rätt sätt kan vi skapa nya parkmiljöer/mötesplatser 

i Bro som kommer bidra till ett vackrare och tryggare Bro. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att åtgärdsförslagen Sätrabäcken södra 

Kockbacka gärde södra utförs inom detaljplaneringen för Infartsparkering i Bro 

och Kockbacka gärde samt att övriga åtgärdsförslag åläggs Tekniska nämnden 

att utföra inom ramen för sitt arbete med att förbättra dagvattensituationen i 

Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2022 

• Åtgärdsprogram för Broviken, Dagvattenåtgärder i Bro tätort 25 maj 

2021  

• Broviken och dess tillflöden 2018, rapport utförd av Synlab på 

Upplands-Bro kommuns uppdrag, den 3 juni 2019. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. att åtgärdsförslag Sätrabäcken södra utförs inom detaljplaneringen för 

Infartsparkering i Bro (Härnevi 1:71) och att åtgärdsförslag Kockbacka 

gärde södra utförs inom detaljplaneringen för Kockbacka gärde.  

2. att övriga åtgärdsförslag åläggs Tekniska nämnden att utföra inom 

ramen för sitt arbete med att förbättra dagvattensituationen i Upplands-

Bro kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Enheten Samhällsutvecklingsprojekt 

• Tekniska nämnden 
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§ 75 Intentionsavtal Nationell 
             träningsanläggning Svenska 
             Fotbollförbundet samt utveckling av 
             Kungsängen IP - SvFF, Hemsö 
             Fastighets AB, Upplands-Bro Kommun 
 Dnr KS 22/0331 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Svenska 

Fotbollförbundet och Hemsö Fastighets AB. 

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Hemsö 

Fastighets AB. 

3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra förstudier i enlighet 

med förslagen till intentionsavtal. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens kontor har upprättat ett förslag till intentionsavtal med 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Hemsö Fastighets AB rörande 

utveckling av en ny Nationell träningsanläggning för Svenska 

Fotbollsförbundet i Upplands-Bro kommun. Vidare har kontoret även upprättat 

ytterligare ett förslag till intentionsavtal med Hemsö Fastighets AB rörande 

utveckling av Kungsängen IP. Båda avtalen uttrycker en gemensam intention 

och viljeinriktning hos samtliga parter om att genom förstudier undersöka 

möjligheterna för etablering av en Nationell träningsanläggning, samt oaktat 

detta en expansiv utveckling av Kungsängens IP. De båda alternativen går hand 

i hand, varför parallella förstudier kommer att bedrivas till och med 30 April 

2023. 

Intentionsavtalen sammanfattar parternas gemensamma målsättning med 

respektive förstudie, tydliggör utgångspunkter samt klargör principer för 

fortsatt arbete enligt samtliga parters behov och förutsättningar. 

En ny nationell träningsanläggning ska bl.a. bestå av kontorslokaler, 

fotbollsplaner och övriga nödvändiga faciliteter såsom läktare, 

omklädningsrum och ytor för behandling och analys. Förstudien ska resultera i 

tydliggöranden rörande anläggningens påverkan på omgivningen, 

markanspråk, ekonomiska förutsättningar och villkor samt även lokalt och 
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regionalt föreningslivs behov knutet till etableringen. Detta innan beslut om 

detaljplaneuppdrag och markanvisning kan fattas. Förstudie rörande utveckling 

av Kungsängen IP oaktat Nationell Träningsanläggning har motsvarande 

inriktning. De båda förstudierna skiljer sig något åt i rörande markanvändning 

där en nationell träningsanläggning bedöms ta större arealer i anspråk bl a. 

Aktuellt utvecklingsområde för förstudie visas i nedan ortofoto.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04 

• Intentionsavtal med Svenska Fotbollsförbundet och Hemsö Fastighets 

AB och dess bilagor. 

• Intentionsavtal med Hemsö Fastighets AB. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Svenska 

Fotbollsförbundet och Hemsö Fastighets AB. 

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Hemsö 

Fastighets AB. 

3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra förstudier i enlighet 

med förslagen till intentionsavtal. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Frågan är långt från avgjord och vi får avvakta förstudien om den visar på 

förutsättningar och fortsatt vilja till etablering. Det är viktigt att ett samarbete 

inte påverka kommunens rådighet över anläggningarna på Kungsängens Ip. Att 

samarbete ej hindrar utvecklingen för det lokala föreningslivet. Det är viktigt 

att det lokala föreningslivet inkluderas i hela processen och deras synpunkter 

tas på största allvar. 

Det är viktigt att ett eventuellt samarbete ej skadar kommunen ekonomiskt, det 

ska självklart vara en ”god affär” för kommunen och kommunen ska äga 

Idrottsplatsen. Vi måste också säkerställa att anläggningens verksamhet ej stör 

omgivande bostäder och stor hänsyn tas till ”Utvecklingsprogram för Gröna” 

dalen antagit maj 2018. 

Förutsättningar att kunna erbjuda en servicelinje ”vinkbuss” i Bro och 

Kungsängens centrala delar ska utredas.” 
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Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsutskottet 

• Bygg- och miljönämnden 

• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 76 Uppföljning tillägg i de lokala 
             ordningsföreskrifterna avseende 
             bollspel 
 Dnr KS 21/0213 

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. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) deltar inte beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet och tillåts för Miljöpartiets 

räkning 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.  
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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”, tillsvidare. 

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 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Sara Ridderstedt (MP) förslag på avslag. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 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 

främja spontanidrott och sänka trösklarna för de våra idrottsföreningar kanske 

inte når idag."  
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Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 
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§ 77 Svar på motion om att skapa trygga 
             lekmiljöer i centrala Kungsängen 
 Dnr KS 20/0472 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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) 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 Teknsika 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 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 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 

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. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag och 

lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

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 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till motionen. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Camilla Jansons (S) och Erik Karlssons (V) bifallsförslag. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 

kontorets förslag.  

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (S) lämnar följande reservationsmotivering:  

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

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

Om Ragnar hade levat i dag hade han inte känt sig riktigt hemma i den rådande 

situationen där han fick men Sjölander nekas en minnesplats. Det som många 

inte känner till om Ragnar Sellberg, det var att trots att han blev en lyckad 

affärsman aldrig lämnade sin grundsyn på hur ett framtida samhälle bör vara 

format för att alla människor skall känna sin delaktighet där och det är 

anarkosyndikalismen. 

Ragnar förde fram denna tes i flera intervjuer som han gjorde för pressen i 

början av 1970-talet och när jag var i kontakt med honom senast före hans död 

hade han inte ändrat sin åsikt i denna fråga.” 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 

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

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.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Erik Karlssons (V) bifallsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 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 

 

  



  

PROTOKOLL 53 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 80 Cykelbokslut 2021 
 Dnr KS 22/0332 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

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 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Att godkänna cykelbokslut 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 81 Antagande av dagvattenplan för 
             Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 22/0264 

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. 

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 
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• Förslag till dagvattenplan den 2 februari 2022 

• Förslag till dagvattenpolicy den 20 juni 2021 

• 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

• Samhällsbyggnadskontoret 

• Juridikenheten 
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§ 82 Kungsdagen 
 Dnr KS 22/0333 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 

arrangera Kungsdagen på Kungsängens torg den 27 augusti 2022. 

2. Medel för arrangemanget omfördelas från Kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter redovisning av 

kostnader upp till 300 000 kronor.  

Sammanfattning 

Under våren brukar evenemanget Kungsfesten arrangeras i Kungsängen. 2022 

ställdes dock arrangemanget in eftersom prognosen för smittspridning av 

covid-19 var osäker när planeringen skulle starta.  

Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att det anordnas en 

festdag med namn ”Kungsdagen” i Kungsängen efter sommaren och att detta 

sker den 27 augusti 2022. Kungsdagen föreslås ske på Kungsängens torg med 

omgivning och innehålla aktiviteter som lockar till gemenskap och samvaro för 

såväl unga som gamla från hela Upplands-Bro. 

Kommunledningskontoret förslår att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 

att planera Kungsfesten. Vidare föreslås att medel för arrangemanget 

omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kultur- och 

fritidsnämnden efter redovisning av kostnader upp till 300 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 

arrangera Kungsdagen på Kungsängens torg den 27 augusti 2022. 

2. Medel för arrangemanget omfördelas från Kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter redovisning av 

kostnader upp till 300 000 kronor.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Karlsson (V) yrkar på ett tilläggsbeslut, punkt 3.  

1. Kommunstyrelsen ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 

arrangera Kungsdagen på Kungsängens torg den 27 augusti 2022. 

2. Medel för arrangemanget omfördelas från Kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter redovisning av 

kostnader upp till 300 000 kronor.  

3. Att en namnändring sker från Kungsdagen till Kungsängsdagen.  
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Erik Karlssons (V) tilläggsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag.  

 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 83 Överenskommelse länsövergripande 
             samverkan kring hälsa, vård och 
             omsorg 
 Dnr KS 21/0557 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta huvudöverenskommelse om 

länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.  

Sammanfattning 

Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet 

den 28 april 2022 respektive den 2 maj 2022 att anta Socialkontorets yttrande 

om en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande 

hälsa, vård och omsorg.  

Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till 

Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i 

Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från 

både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som 

reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård 

och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels 

gemensam målsättning och utgångspunkter samt dels principer om samverkan 

på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar gälla tidigast 1 

juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen. 

Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår därför 

i likhet med Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden att 

Kommunstyrelsen antar överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2022  

• Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 2 

maj 2022  

• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 28 april 2022 

• Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande 

samverkan kring hälsa, vård och omsorg - Äldre- och omsorgsnämnden 

• Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande 

samverkan kring hälsa, vård och omsorg – Socialnämnden 

• Rekommendation överenskommelse samverkan vård och omsorg 

• Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg 

• Riktlinje för länsövergripande samverkan 

• Presentation HÖK 

• Minnesanteckningar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta huvudöverenskommelse om 

länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 

• Äldre- och omsorgsnämnden 

• Storsthlm (registrator@storsthlm.se) 
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§ 84     Reglemente för arvode och 
            ekonomiska ersättningar till 
            förtroendevalda i Upplands-Bro 
            kommun inför mandatperiod 2022- 2026 
                    Dnr KS 22/0144 

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.  

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

länet om hur nämnder och utskott kategoriseras och arvoderas.  

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 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

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

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. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till beslutet 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.  
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Kommunledningskontoret föreslår att antalet ledamöter lämnas oförändrat till 

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

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.  

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktige den 6 oktober 2021 

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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus om 

avyttring av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293, Svartviksbacken. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Martin Normark (L) och Hans Åberg (L) deltar inte i beslutet och tillåts lämna 

en protokollsanteckning för Liberalernas räkning som återfinns i slutet av 

paragrafen. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP reserverar sig mot beslutet. 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), Annika Falk (S) och Conny Timan 

(S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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. 
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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 fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293, Svartviksbacken. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Erik Karlsson (V), Camilla Jansons (S) och Sara Ridderstedt (MP) förslag på 

avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 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 avslagsyrkandet. 

Under votering lämnas 8 röster på ”Ja” och 6 röster på ”Nej”. 2 ledamöter 

deltar ej i beslutet. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen har beslutat i 

enlighet med kontorets förslag till beslut. 

  



  

PROTOKOLL 68 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Deltar 

ej 

Martin Normark (L)   X 

Camilla Janson (S)  X  

Jan Stefanson (KD) X   

Mattias Peterson (C) X   

Anders Åkerlind (M) X   

Hans Åberg (L)   X 

Jan-Erik Björk (KD) X   

Andreas Åström (M) X   

Sven-Inge Nylund (S)  X  

Annika Falk (S)  X  

Conny Timan (S)  X  

Erik Karlsson (V)  X  

Sara Ridderstedt (MP)  X  

Katarina Olofsson (SD) X   

Johan Silversjö (SD) X   

Fredrik Kjos (M) X   

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering:  

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

Kungsängen i förhållande till det totala beståndet.” 
  



  

PROTOKOLL 69 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Protokollsanteckning 

Martin Normark (L) lämnar 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.” 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
  



  

PROTOKOLL 70 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

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

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. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till beslutet och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till beslutet. 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), Annika Falk (S) och Conny Timan 

(S) reserverar sig 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. 
  



  

PROTOKOLL 71 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Camilla Janson (S) yrkar på avslag till kontorets förlag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Erik Karlsson (V) Sara Ridderstedt (MP), Camilla Jansons (S) förslag på 

avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets 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 avslagsyrkandet. 

Under votering lämnas 10 röster på ”Ja” och 6 röster på ”Nej”. Ordföranden 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till 

beslut. 

  



  

PROTOKOLL 72 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Mattias Peterson (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Andreas Åström (M) X  

Sven-Inge Nylund (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) X  

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering:  

”Främjar gentrifiering i Bro C. Nu när boräntorna höjs kommer det att vara 

flera familjer som med ihåliga löften har lockats in i denna affär som kommer 

att få en ytterst knaper ekonomi eller rent utav gå i personlig konkurs.” 

Camilla Janson (S) lämnar följande reservationsmotivering: 

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

att ombilda. 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
  



  

PROTOKOLL 73 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 88 Miljö- och klimatstrategi för Upplands 
             Bro kommun 
 Dnr KS 21/0664 

Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin 

remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 

 

  



  

PROTOKOLL 74 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

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

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 

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 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 

 

  



  

PROTOKOLL 75 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 90 Tertialrapport 1 2022 - 
             Kommunstyrelsen 
 Dnr KS 22/0005 

Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), Annika Falk (S) och Conny Timan 

(S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för årets första fyra 

månader med prognos för helåret 2022 gällande Kommunstyrelsen.  

Kommunledningskontoret redovisar ett mindre underskott för tertial 1, 

prognosen för helår är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets 

verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot jämfört 

med budget på motsvarande 39 mnkr för årets fyra första månader. Överskottet 

kommer från exploaterings- och gatukostnadsersättningar från pågående 

exploateringsprojekt. Försäljningen av tomträtter får ett negativt utfall jämfört 

mot budget då ingen försäljning av tomträtter genomförts ännu under T1. 

Helårsprognosen för avdelningarna inom Samhällsbyggnadskontorets 

verksamheter beräknas sammantaget generera ett överskott på ca 80 mnkr. 

Detta utfall är beroende av att kommunen får de intäkter från pågående 

exploateringsprojekt bestående av gatukostnadsersättningar och 

exploateringsbidrag som förväntas uppgå till 87 mnkr.  

I tertialrapporten presenteras en sammanfattning av det arbete som pågår inom 

Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de åtta uppdrag till 

Kommunstyrelsen som är beslutade i Kommunfullmäktige samt det nämndmål 

som Kommunstyrelsen antagit för året. Avdelningarna har utifrån uppdrag och 

nämndmål upprättat sina egna verksamhetsplaner med aktiviteter kopplat till 

dessa. 

  



  

PROTOKOLL 76 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-13 

• Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomiavdelningen 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  

PROTOKOLL 77 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 91 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) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), Annika Falk (S) och Conny Timan 

(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 

underskottet till största del av ökade externa placeringskostnader inom boende 

vuxen, socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet. 



  

PROTOKOLL 78 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

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 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och koncernbolag 

 

  



  

PROTOKOLL 79 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Ledamotsinitiativ från Alliansen – 
             Parkeringssituationen vid Lillsjöskolan 
             KS 22/0388 

Beslut 

Frågan om parkeringssituationen vid Lillsjöskolan ska utredas och skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret för utredning och beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar på att frågan om parkeringssituationen vid Lillsjöskolan 

ska utredas och skickas till Samhällsbyggnadskontoret för utredning och 

beredning.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadschef 

 
  



  

PROTOKOLL 80 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 93 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapporter 
 

• Arbetsmiljöverket tillsyn 

• Säkerhet och trygghet 

• Bolagen 

• Sommar 2022 

• Övrigt 

 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
 

• Punkten utgår 

 

 

  



  

PROTOKOLL 81 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 94 Delegationsbeslut 
 
1. Beslut om reglering av tomträttsavgäld, Bro Prästgård 6:38 

Dnr KS 22/0043 

  

2. Omsättning av lån 

Dnr KS 22/0001 

  

3. Ordförandebeslut om att utreda förutsättningar för att betala ut ersättning 

till personer som erbjuder bostäder till flyktingar 

Dnr KS 22/0001 

  

 

  



  

PROTOKOLL 82 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 95 Anmälningar 
1. Trafikverkets inbjudan till Europeiska Mobilitetsveckan 16-22 sep 2022 – 

Bättre resande – variera dina resor 

Dnr KS 22/0018 

  

2. Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2022-03-29 

Dnr KS 22/0051 

  

3. Protokoll AB Upplands-Brohus  22-03-22 

Dnr KS 22/0112 

  

4. Protokoll från Centrala samverkansgruppen, Cesam 2022-04-08 

Dnr KS 22/0022 

  

5. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-04-19 

Dnr SN 22/0010 

  

6. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB:s beslut § 8 - Upplands-

Bro kommunföretag AB, Uppföljning av ägardirektiv 2022 

Dnr KFT 22/0002 

  

7. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB:s beslut § 7 - 

Årsredovisning 2021 för Upplands-Bro kommunföretag AB 

Dnr KFT 22/0008 

  

8. Örnäs-Lillsjöns Fiskevårdsområde årlig revision, verksamhetsberättelse 

2021 

Dnr KS 22/0164 

  

9. Inbjudan till Svenskt Vattens föreningsstämma 2022 

Dnr KS 22/0018 

  

10. ÖLFVO Fiskeriplan och stämmoprotokoll 

Dnr KS 22/0164 

  

11. Kungörelse av förbundsfullmäktigesammanträde 2022-05-17 

Käppalaförbundet 

Dnr KS 22/0051 

  

12. Tekniska nämnden beslut § 24 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 

Dnr TN 22/0036 

  

13. Utbildningskontorets samverkansprotokoll (USAM) 2022-04-01 

Dnr UN 22/0168 

  

14. Inbjudan från PwC - Visionära Arena 2022, den 16 augusti 2022 

Dnr KS 22/0018 

  

15. Kallelse till årsstämma 16 juni 2022 - Inera AB 

Dnr KS 22/0346 

  

16. Tekniska nämnden beslut § 23 Omfördelning investeringsbudget 

beläggning 2022 

Dnr TN 22/0127 

  

17. Inbjudan till Miljömålsdagarna 2022 den 7-8 september 2022 

Dnr KS 22/0018 

  

18. Inbjudan från SKR - Mänskliga rättighetsdagarna 17-18 november 2022 

Dnr KS 22/0019 

  

 

 


