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Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Digitalt 2021-04-28 kl. 16:00 Paragrafer 
 

 §§ 60 -  64 

Underskrifter 

Sekreterare 
...................................................................  
Sara Wiesner 

Ordförande 
...................................................................  
Martin Normark (L) 

Justerare 
...................................................................   
Camilla Janson (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-04-28 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-04-28 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-05-19 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Sara Wiesner 

 
 

Plats och tid Teams, 2021-04-28 15:00- 16:00 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Lisa Edwards (C) 
Anders Åkerlind (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Andreas Åström (M) 
Mary Svenberg (S) 
Annika Falk (S) 
Conny Timan (S) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Katarina Olofsson (SD) 
Johan Silversjö (SD) 
Erik Karlsson (V) 
 
 
 
 

Börje Wredén (L) 
Marcus Sköld (M) 
Närvarande ersättare 

Karl-Erik Lindholm (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Catharina Andersson (S) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Claus Engström (SD) 
Tomas Carneheim (V) 
Rolf Nersing (S) 
Juan Chacon (S) 
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Övriga deltagare Ida Texell, Kommundirektör 
Sara Wiesner, Sekreterare 
Sara Lauri, Kanslichef 
Katarina Ekroth, Kommunjusrist 
Linda Edgren, tf Samhällsbyggnadschef 
Ylva Malm, tf bit.Samhällsbyggnadschef §61 
Susanna Evert, Samhällsplanerare §61 
 
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna 
Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna 
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§ 61 Direktiv för det fortsatta arbetet med 
FÖP Bro 

 Dnr KS 21/0168 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar följande direktiv för det fortsatta arbetet med 
fördjupad översiktsplan för Bro:  

1 Genom aktiva beslut och insatser förflyttar kommunen gradvis 
tyngdpunkten i Bro söderut mot Centrumrondellen vid 
Enköpingsvägen och mot Köpmanvägen, för att i förlängningen knyta 
ihop station och centrum. Detta möjliggörs genom att aktivt arbeta med 
befintligt centrum, utemiljöer och kommersiella förutsättningar, och även 
genom att främja handel och möjliga affärslokaler söder om dagens 
centrum ner mot rondellen och Köpmanvägen. 
 

2 Kommunen ska utveckla stationen till en mötesplats och knutpunkt i 
småstaden Bro, där människor från olika delar av Bro kan mötas. 
Verka för att skapa en västlig entré till stationen för att ytterligare 
knyta ihop Trädgårdsstaden med Bro norr om järnvägen.  

 
3 Kommunen ska utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till 

huvudstråk och småstadsgator som knyter ihop Bro och på så sätt 
stärker sammanhållningen och småstadskänslan. För Enköpingsvägen 
bör detta ske med hjälp av förtätning med bebyggelse av småstadstyp och 
medveten gestaltning av gaturummet. För Köpmanvägen handlar det om att 
skapa ett tydligare stråk med hjälp av gestaltning och, om det finns 
förutsättningar i form av tillgängliga ytor, skapa målpunkter och aktiviteter 
längs vägen. Om det tillkommer ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det 
viktigt att även denna får en gestaltning som för tankarna till småstad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Ett antal viktiga frågor, så kallade knäckfrågor, behöver avgöras innan arbetet 
med utställningsförslaget till FÖP Bro kan slutföras. För dessa frågor 
efterfrågar Samhällsbyggnadskontoret fördjupad vägledning från 
Samhällsbyggnadsutskottet. Vägledningen från Samhällsbyggnadsutskottet ges 
nu i form av särskilda direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro. 
Ställningstagandet utgår från dessa knäckfrågor: 

• CENTRUM: 
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‒ Var ligger ett framtida Centrum i Bro? 

• STATIONSOMRÅDET: 

‒ Är området en punkt att passera eller en punkt att samlas vid? 
En barriär eller en knutpunkt? 

• ENKÖPINGSVÄGEN & KÖPMANVÄGEN: 

‒ Hur ser huvudstråken ut i framtida Bro? 

Direktiven ska utgöra utgångspunkter för det fortsatta arbetet med fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Bro. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 13 april 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar följande direktiv för det fortsatta arbetet med 
fördjupad översiktsplan för Bro:  

1 Genom aktiva beslut och insatser förflyttar kommunen gradvis 
tyngdpunkten i Bro söderut mot Centrumrondellen vid 
Enköpingsvägen och mot Köpmanvägen, för att i förlängningen knyta 
ihop station och centrum. Detta möjliggörs genom att aktivt arbeta med 
befintligt centrum, utemiljöer och kommersiella förutsättningar, och även 
genom att främja handel och möjliga affärslokaler söder om dagens 
centrum ner mot rondellen och Köpmanvägen. 
 

2 Kommunen ska utveckla stationen till en mötesplats och knutpunkt i 
småstaden Bro, där människor från olika delar av Bro kan mötas. 
Verka för att skapa en västlig entré till stationen för att ytterligare 
knyta ihop Trädgårdsstaden med Bro norr om järnvägen.  

 
3 Kommunen ska utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till 

huvudstråk och småstadsgator som knyter ihop Bro och på så sätt 
stärker sammanhållningen och småstadskänslan. För Enköpingsvägen 
bör detta ske med hjälp av förtätning med bebyggelse av småstadstyp och 
medveten gestaltning av gaturummet. För Köpmanvägen handlar det om att 
skapa ett tydligare stråk med hjälp av gestaltning och, om det finns 
förutsättningar i form av tillgängliga ytor, skapa målpunkter och aktiviteter 
längs vägen. Om det tillkommer ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det 
viktigt att även denna får en gestaltning som för tankarna till småstad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 



  

PROTOKOLL 6 (11)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-04-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag. 

Anders Åkerlind (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Lisa Edwards (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande samt avslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
har beslutat enligt liggande förslag. 

Reservationstext 
Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationstext: 

”Vänsterpartiet ser det som mycket nonchalant att fatta ett så pass detaljerat 
beslut som inte har tagit i beaktande vad de boende i Bro har lämnat för svar i 
det samråd som gällande FÖP Bro. Både vi politiker och allmänheten borde ha 
fått ta del av en sammanställning av vad samrådet har kommit fram till före det 
att ett så pass viktigt beslut fattas. 

I det beslutsmaterial som föreligger finns det flera frågetecken men om vi lyfter 
ett så är det att busstrafiken kommer att utökas kraftigt på Köpmanvägen. 
Vänsterpartiet förordar att Köpmanvägen görs om till en lokalgata, för att göra 
vägen till Bro centrum både tryggare och mer attraktiv för de som bor på 
motsatta sida om järnvägen och för de som kommer med pendeltågen.” 

Beslutet skickas till: 

• Alla nämnder 
• AB Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter 
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§ 62 Förbud mot att vistas på Lillsjötoppen 
på valborgsmässoafton 2021 
 Dnr KS 21/0302 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att det råder förbud för allmänheten mot att vistas på Lillsjötoppen i 
Kungsängen (enligt bifogad karta med markering), Upplands-Bro 
kommun, under tiden kl. 16.00 den 30 april 2021 till och med kl. 06.00 
den 1 maj 2021 med stöd av 8 kap. 1§ i den så kallade 
Begränsningsförordningen (förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19) 

2. att uppdra åt kommundirektören att genomföra de åtgärder som krävs 
för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att det blir tydligt 
och verkningsfullt, 

3. att beslutet justeras och anslås omedelbart. 
4. att beslutet gäller under förutsättning att Smiddskydd Stockholm och 

Folkhälsomyndigheten inte uttryckligen avråder från förbudet. 

Sammanfattning 
Under Valborgsmässoafton samlas vanligtvis flertalet personer uppe på 
Lillsjötoppen för att ta del av ett spontant valborgsmässofirande. En del är 
besökare kommer från andra kommuner. Tidigare år har antalet personer 
uppgått till upp emot 100 personer. 

Firandet på Lillsjötoppen är en spontan tillställning utan specifik arrangör. Det 
är därmed ingen som söker tillstånd, varför polisen inte har några rättsliga 
medel att förhindra firandet. I den rådande situationen med smittspridning 
behöver åtgärder vidtas för att avstyra valborgsmässofirandet på Lillsjötoppen i 
syfte att motverka trängsel och därmed risk för smittspridning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2021. 

• Karta med markeringar över område inom vilket förbudet att vistas 
gäller. 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  
1. att det råder förbud för allmänheten mot att vistas på Lillsjötoppen i 

Kungsängen (enligt bifogad karta med markering), Upplands-Bro 
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kommun, under tiden kl. 16.00 den 30 april 2021 till och med kl. 06.00 
den 1 maj 2021. 

2. att uppdra åt kommundirektören att genomföra de åtgärder som krävs 
för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att det blir tydligt 
och verkningsfullt, 

3. att beslutet justeras och anslås omedelbart. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget: 

• Att beslutet gäller under förutsättning att Smiddskydd Stockholm och 
Folkhälsomyndigheten inte uttryckligen avråder från förbudet. 

 
Börje Wredén (L) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg i 
beslutspunkt 1: 

Med stöd av 8 kap. 1§ i den så kallade Begränsningsförordningen (förordning 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
Covid-19) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Martin Normarks (L) samt Börje Wredéns (L) tilläggsyrkanden, då ingen har 
yrkat på enbart liggande förslag. Ordförande finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 
• Kommunikationschef 
• Kommunfullmäktige  
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§ 63 Rapporter 
 • Inga rapporter  
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§ 64 Delegationsbeslut 
 • Inga delegationsbeslut  
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§ 65 Anmälningar 
 • Inga anmälningar  

 

 

 


	§ 61 Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro
	Beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Reservationstext

	§ 62 Förbud mot att vistas på Lillsjötoppen på valborgsmässoafton 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	§ 63 Rapporter
	§ 64 Delegationsbeslut
	§ 65 Anmälningar

