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§ 115 Väghållarskap Kronogårdsvägen 
 Dnr KS 22/0259 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 

övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 

vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 

åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 

överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel 

om 7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela 

Kronogårdsvägens längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 

förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 

drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Jansson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan 

(S) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Vägen utgör idag enskild egendom och försörjer ett antal privatägda fastigheter 

samt båtklubben Arkens arrendeområde. Ytterligare hamnområden kan i 

framtiden komma att utvecklas intill det befintliga vilket innebär att området 

utgör ett kommunalt intresse till vilket tryggad vägförsörjning är nödvändig för 

kommunens medborgare. Den 16 mars 2022 lämnade allianspartierna in ett 

ledamotsinitiativ till Samhällsbyggnadsutskottet vilket fick till följd att 

Samhällsbyggnadschefen gavs i uppdrag att ta fram underlag på kostnader för 

att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt att överföra 

Kronogårdsvägen till kommunalt väghållarskap. Kostnader för att omedelbart 

vidta åtgärder på en prioriterad sträcka av särskilt dåligt skick bedöms uppgå 
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till 2 miljoner kronor. Vägen i sin helhet bedöms kosta 7 miljoner kronor att 

åtgärda. Ägandekostnader bedöms uppgå till 450 tusen kronor årligen. 

Eftersom vägen är enskild egendom är det nödvändigt med en 

fastighetsrättsligt hållbar överföring av väghållarskapet och vägrättigheten. 

Överenskommelser om detta med vägens samtliga nuvarande ägare behöver 

vara träffade innan vägförbättringsåtgärder kan påbörjas.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 

övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 

vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 

åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 

överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel 

om 7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela 

Kronogårdsvägens längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 

förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 

drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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• Samhällsbyggnadschef 

• Ekonomichef 
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§ 116 Yttrande över rapporten Arlanda 
flygplats - en plan för framtiden 
 Dnr KS 22/0417 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag den 25 

augusti 2022, med följande tillägg på s. 2 under rubriken Styrning av 

Swedavia: ”Kollektivtrafiken till Arlanda måste bli bättre, för att minska 

klimatpåverkan och trängseln på vägarna. Situationen med Arlanda Express 

måste därför lösas. Stationsavgiften för pendeltågstrafiken som Arlanda 

Express tar ut minskar allvarligt spårtrafikens attraktivitet. Det är viktigt för 

Upplands-Bros invånare att det går att åka pendeltåg till Arlanda utan att 

drabbas av en orimlig kostnad.”, som sitt eget och överlämnar det till 

Regeringskansliet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 

Regeringskansliet har remitterat rapporten Arlanda flygplats – en plan för 

framtiden till Upplands-Bro kommun för synpunkter. Rapporten beskriver 

utgångspunkter och förslag till åtgärder för att utveckla och utöka Arlanda 

flygplats i syfte att säkerställa flygkapaciteten i Stockholmsområdet.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 25 augusti 

2022.  

Upplands-Bro kommun ser positivt på de åtgärder som föreslås kopplade till 

transport- och infrastrukturförsörjningen till och från Arlanda flygplats. 

Kommunen anser dock att kopplingen till Stockholms läns nordvästra delar 

samt Mälardalen saknas. Vidare håller Upplands-Bro kommun med utredaren 

om att det är angeläget att regeringen tydliggör hur man ser på framtiden för 

Bromma flygplats. Upplands-Bro kommun har i tidigare remissvar lyft 

Bromma flygplats betydelse för kommunens näringsliv. Dessa synpunkter 

kvarstår.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 25 augusti 2022 

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över rapporten Arlanda 

flygplats – en plan för framtiden, den 25 augusti 2022  

• Regeringskansliets remissmissiv, den 20 juni 2022 
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• Regeringskansliets rapport Arlanda flygplats – en plan för framtiden, 

den 14 juni 2022 

• Upplands-Bro kommuns svar på remiss om underlag för avveckling av 

drift och verksamhet, Bromma flygplats, den 17 december 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag den 25 

augusti 2022 som sitt eget och överlämna det till Regeringskansliet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall med följande 

tilläggsyrkande på sidan 2, direkt efter rubriken Styrning av Swedavia:   

”Kollektivtrafiken till Arlanda måste bli bättre, för att minska klimatpåverkan 

och trängseln på vägarna. Situationen med Arlanda Express måste därför lösas. 

Stationsavgiften för pendeltågstrafiken som Arlanda Express tar ut minskar 

allvarligt spårtrafikens attraktivitet. Det är viktigt för Upplands-Bros invånare 

att det går att åka pendeltåg till Arlanda utan att drabbas av en orimlig 

kostnad.”  

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag för liggande förslag och yrkar för en 

korrigering av yttrandet där texten som handlar om att Bromma flygplats ska 

bevaras tas bort. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall för Socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet räkning bifall för Socialdemokraternas tilläggsyrkande och yrkar 

på avslag för Miljöpartiets yrkande. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning avslag för 

både Socialdemokraternas tilläggsyrkande och Miljöpartiets yrkande. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning avslag för 

Miljöpartiets yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, liggande förslag, Camilla 

Jansons (S) tilläggsförslag och Sara Ridderstedts (MP) förslag till beslut. 

Ordföranden utser liggande förslag med Camilla Janssons (S) tillägg till 

huvudförslag.    

Ordföranden ställer därefter liggande förlag mot Sara Ridderstedts (MP) 

förslag för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att liggande förslag 

utses till motförslag.  
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Ordföranden ställer därefter huvudförslaget mot liggande förslag och finner att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med huvudförslaget vilket är liggande 

förslag med Camilla Jansons (S) tillägg.  

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning för Miljöpartiets 

räkning: 

"Bromma flygplats ger kraftig miljöpåverkan i centrala Stockholm med buller, 

avgaser och föroreningar som påverkar tiotusentals människor. Flygplatsen 

blockerar ett stort centralt markområde från bostadsbebyggelse vilket bidrar till 

att Stockholm glesas ut, transportarbetet och utsläppen drivs upp och trycket 

mot värdefulla friluftsområden ökar. Att samla trafiken på Arlanda kan enligt 

flera analyser rädda de delar av inrikesflyget som trots allt behövs. Flertalet 

aktörer konstaterar att ett stort antal inrikeslinjer kommer att få läggas ned efter 

corona, om inte flyget samlas på en flygplats i regionen. Genom en flytt av 

flyget till Arlanda får vi inte bara bostäder i Stockholm, utan kan även rädda 

den del av inrikesflyget som trots allt är nödvändig." 

Beslutet skickas till: 

• Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet 

i.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  
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§ 117 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Bebyggelse vid och runt om Ringvägen 
 Dnr KS 21/0513 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna väckt 

den 29 september 2021 anses besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) tillåts lämna en protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2021 väckte Camilla 

Janson (S) för Socialdemokraternas räkning ett ledamotsinitiativ. Initiativet 

uppmärksammar problematiken kring pågående byggnation av 

detaljplaneområdet Ringvägen i centrala Kungsängen och yrkar på att 

kommunen skyndsamt tar samordningsansvar för dialog mellan byggherrar, 

AB Upplands-Brohus, boende och kommunen med syfte att lösa de problem 

som uppstått på kort och för lång sikt. 

Kommunen har sedan initiativet inkom fört dialog med byggherrar, det 

kommunala bostadsbolaget bostadsrättsföreningar samt fört medborgardialog. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2022 

• Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S), inkommet den 29 

september 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna väckt 

den 29 september 2021 anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.  

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning: 
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”Det är viktigt att löpande föra dialog med boende och byggherrar i området 

för att säkerställa att det ej uppstår nya problem och störningar i området.” 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 118 Svar på medborgarförslag rörande 
stranden i Kungsängen 
 Dnr KS 16/0036 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget om stranden i Kungsängen. 

Förslaget har beaktats i den översyn av stränder som godkändes av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022. Medborgarförslaget anses därmed vara 

besvarat. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande stranden i Kungsängen. I förslaget 

framhålls att stranden har stor potential att bli mer attraktiv. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunens invånare är engagerade i strändernas utveckling och under åren 

har många medborgarförslag inkommit om just detta. 

På uppdrag av Kommunfullmäktige genomfördes en översyn av stränder 

hösten 2021 och våren 2022 och slutrapporten godkändes av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022.  

I samband med översynen genomfördes en enkätundersökning för att få in 

synpunkter och önskemål från kommunens invånare. Utveckling av stranden i 

Kungsängen, vars badplats heter Gröna udden, var en av platserna som 

engagerade kommuninvånarna mest.  

Översynen av stränder resulterade i ett antal förslag och slutsatser med 

utgångspunkt i inventeringen av kommunens stränder, inkomna 

medborgarförslag samt enkätsvar. För varje allmän badplats togs det fram 

särskilda och åtgärds- och utvecklingsförslag. Åtgärds- och 

utvecklingsförslagen i översynen utgör en grund för framtida beslut om 

satsningar på kommunens stränder. För stranden i Kungsängen togs ett förslag 

fram om att genomföra en mer omfattande förändring i linje med den som 

medborgarförslaget beskriver. 

Eftersom medborgarförslaget rörande stranden i Kungsängen har tagits i 

beaktande i utformandet av förslagen i översynen, bedömer 

kommunledningskontoret att medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2022. 

• Medborgarförslag rörande stranden i Kungsängen den 25 januari 2016. 
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• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

februari 2016 

• Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun, godkänd av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget om stranden i Kungsängen. 

Förslaget har beaktats i den översyn av stränder som godkändes av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022. Medborgarförslaget anses därmed vara 

besvarat. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Samhällsbyggnadskontoret 

• Kultur-och fritidsnämnden 
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§ 119 Svar på medborgarförslag om 
upprustning av kulturhus i Bro 
 Dnr KS 21/0401 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det vara besvarat i 

och med att synpunkter på den pågående detaljplaneringen för byggnaden 

behandlas i detaljplaneprocessen. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att rusta Viktor Jonssonhuset (Stationsvägen 44 i 

Bro) till kulturhus sändes in till kommunen den 18 juni 2021. 

Byggnaden är en av de äldre i Bro och den har i olika utredningar pekats ut 

som viktig att bevara för att förstå Bros historia. 

Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående uppdrag för att ta fram en ny 

detaljplan för fastigheten. I uppdraget ingår att ge goda förutsättningar för en 

upprustning av byggnaden utan att den förvanskas. I uppdraget ingår även att 

pröva möjligheten att bygga nya flerbostadshus intill byggnaden. 

Fastigheten ägs i dagsläget av ett privat bolag och det är detta bolag som har 

tagit initiativ till detaljplaneändringen. Samhällsbyggnadskontoret delar 

uppfattningen att Viktor Jonssonhuset är viktigt och ett krav i planförslaget är 

att byggnadens karaktärsdrag ska bevaras. I det förslag till detaljplan som har 

varit på samråd är olika användningar möjliga. Det skulle kunna ställas om till 

kulturhus men några sådana planer är inte aktuella för tillfället. 

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under våren 2022 och ett antal yttranden 

lämnades in. Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta ställning till dessa 

yttranden i den fortsatta detaljplaneprocessen. Dess yttranden sammanfattas 

och kommenteras i en egen samrådsredogörelse. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2022 

• Medborgarförslag, inkommet den 18 juni 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det vara besvarat i 

och med att synpunkter på den pågående detaljplaneringen för byggnaden 

behandlas i detaljplaneprocessen. 



  

PROTOKOLL 15 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

 

  



  

PROTOKOLL 16 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 120 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag hösten 2022 
 Dnr KS 21/0621 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 september 2022 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 32 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 september 2022 

godkänns. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 

 

  



  

PROTOKOLL 17 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 121 Redovisning av obesvarade motioner 
hösten 2022 
 Dnr KS 21/0622 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 20 september 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 21 obesvarade 

motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 20 september 2022 godkänns. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 

 

  



  

PROTOKOLL 18 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Medborgarlöfte 
 Dnr KS 22/0091 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta medborgarlöfte 2022-2024 enligt 

Trygghetsutskottets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) tillåts lämna en protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Sara Ridderstedt meddelar att Miljöpartier stödjer Socialdemokraternas 

protokollsanteckning. 

Erik Karlsson meddelar att Vänsterpartier stödjer Socialdemokraternas 

protokollsanteckning. 

Sammanfattning 

Trygghetsutskottet beslutade den 18 februari 2022 att uppdra Kommundirektör 

att gemensamt med Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro ta fram ett förslag 

på gemensamt medborgarlöfte. 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare.  

Under perioden kommer lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro 

kommun att särskilt fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med 

medborgare, ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. 

Prioriterat område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

Medborgarlöftet är giltigt från och med beslutsdatum i Kommunstyrelsen till 

och med den 31 december 2024. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 juni 2022. 

• KS 22/0091 Medborgarlöfte 2022–2024 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta medborgarlöfte 2022-2024 



  

PROTOKOLL 19 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning: 

”Hela kommunen är lika viktig i trygghetsarbete.  Medborgarlöftet 

innehåller ett ensidigt fokus på Bro. Kommunen måst orka och kunna ha 

helhetsperspektivet hela kommunen och insatser utifrån dess olika behov.” 

Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  

PROTOKOLL 20 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 123 Tertialrapport 2 2022 - 
Kommunstyrelsen 
 Dnr KS 22/0006 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 

deltar inte i beslutet. 

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

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för perioden januari-

augusti med prognos för helår 2022 gällande Kommunstyrelsen. 

 

Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett 

överskott på 7,3 mnkr för årets första åtta månader. Överskottet förklaras av 

mindre överskott inom flera verksamheter. Flera verksamheter har enligt plan 

högre kostnader under hösten. Helårsprognosen är i nivå med budget. 

 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar 

sammantaget ett överskott i tertial 2 på 52 mnkr som till största delen kommer 

från exploaterings- och gatuersättningar i exploateringsprojekt. 

Helårsprognosen för samhällsbyggnadskontoret beräknas ge ett ökat överskott 

på cirka 122 mnkr jämfört mot budget. 

 

I tertialrapporten presenteras en sammanfattning av det arbete som pågår 

inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de uppdrag och nämndmål 

som är beslutade i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16 

• Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  

• Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen  

 



  

PROTOKOLL 21 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Ansvarig handläggare 

 

  



  

PROTOKOLL 22 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 124 Revisionsrapport - Granskning av 
långsiktig ekonomisk prognos 
 Dnr KS 22/0451 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – granskning av 

långsiktig ekonomisk prognos. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av 

kommunens arbete med långsiktig ekonomisk prognos. Syftet med 

granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens bedömning av den 

långsiktiga ekonomiska utvecklingen är ändamålsenlig. Slutsatsen av analysen 

samt den revisionella bedömningen av kommunens arbete för långsiktig 

ekonomisk prognos är att kommunen står inför ekonomiska utmaningar, men 

att dessa är hanterbara inom ramen för målsättningar, arbetssätt och 

omvärldsbevakning.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2022 

• Revisionsrapport samt revisionsskrivelse  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – granskning av 

långsiktig ekonomisk prognos. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

 

 

  



  

PROTOKOLL 23 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 125 Revisionsrapport - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen 
 Dnr KS 22/0452 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – granskning av 

lokalförsörjningsprocessen. 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 

lokalförsörjningsprocess. Granskningen har syftat till att ge revisorerna 

underlag för att bedöma om kommunstyrelsen, Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB och Upplands-Brohus AB sammantaget har säkerställt 

en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Deras sammanfattande bedömning 

är att de berörda parterna delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

lokalförsörjningsprocess. De ser positivt på att det under senare år gjorts 

insatser för att strukturera arbetet med lokalförsörjningsfrågor men ser fortsatt 

behov av att stärka den strategiska styrningen och planeringen av 

lokalförsörjningsfrågor i kommunen. Kommunledningskontoret delar den 

övergripande bedömningen och det är viktigt att fortsätta det utvecklingsarbete 

som redan pågår.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2022 

• Revisionsrapport samt revisionsskrivelse  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – granskning av 

lokalförsörjningsprocessen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på liggande 

förslag med följande tillägg:  

”Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport- granskning av 

lokalförsörjningsprocessen och uppdrar åt Kommundirektören att påbörja 

arbetet med att avhjäpa de brister, som revisionen har påtalat och verka för ett 

optimalt nyttjande av kommunens lokaler. Genom att: 

• Bereda förslag till uppdaterade regler för lokalresursplanering för 

beslut i fullmäktige. 



  

PROTOKOLL 24 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

• Utreda behovet av att revidera ramavtalet mellan kommunen och 

Upplands-Bro kommunfastigheter efter nuvarande förhållanden.  

• Utreda hur incitamentsstruktur kan skapas där verksamheterna 

uppmuntras att effektivisera sitt lokalutnyttjande. 

• Tillse att ett arbete med nyckeltal för lokaler finns i kommunens 

verksamheter i enlighet med regler för lokalresursplanering. 

• Besluta om mål för kommunens lokalförsörjning 

Detta arbete ska fortlöpande rapporteras till Kommunstyrelsen.” 

Erik Karlson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer Katarina Olofssons (SD) 

tilläggsyrkande.  

Fredrik Kjos (M) meddelar att Alliansen yrkar avslag för Katarina Olofssons 

(SD) tilläggsyrkande.  

Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna yrkar avslag för Katarina 

Olofssons (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Katarina Olofssons (SD) tilläggsförslag. Ordföranden frågar först om 

Kommunstyrelsen bifaller eller avslår liggande förslag. Han finner bifall. 

Därefter frågar ordföranden om Kommunstyrelsen bifaller eller avslår Katarina 

Olofssons (SD) tilläggsförslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar om 

avslag.    

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 

• Kommunfullmäktige  

 

  



  

PROTOKOLL 25 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 126 Ledamotsinitiativ från Alliansen - 
Frivilligt bidrag till privatpersoner som tar emot 
flyktingar enligt massflyktsdirektivet 
 Dnr KS 22/0557 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, 

enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 

styrdokument. Förslaget på modell återrapporteras sedan till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

2. Kommundirektören ska redovisa kostnader i samband med 

verksamhetsberättelsen för 2022. Medel tas från Kommunstyrelsens 

medel för oförutsedda kostnader. 

3. Kommundirektören ska årligen återrapportera till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

Sammanfattning 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte Fredrik 

Kjos ett ledmotsinitiativ för Alliansens räkning med följande innehåll: 

”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flyktingar från 

Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommundirektören i uppdrag att 

införa en modell för ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i 

sitt hem.”   

Beslutsunderlag 

• Ledmotsinitiativ från Alliansen - Frivilligt bidrag till privatpersoner 

som tar emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, 

enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 

styrdokument. Förslaget på modell återrapporteras sedan till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

2. Kommundirektören ska redovisa kostnader i samband med 

verksamhetsberättelsen för 2022. Medel tas från Kommunstyrelsens 

medel för oförutsedda kostnader. 

3. Kommundirektören ska årligen återrapportera till Kommunstyrelsen.  



  

PROTOKOLL 26 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall. 

 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer liggande förslag till 

beslut. 

 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning bifall. 

 

Jan Stefansson (KD) yrkar för Kristdemokraternas räkning bifall. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar för Centerpartiets räkning bifall. 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall. 

Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 

• Kommundirektör 

 

  



  

PROTOKOLL 27 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 127 Rapporter 
   

 • Temaärende -Stockholmsenkäten 

 

• Kommundirektörens rapporter 

- Stationsområde Bro 

- Omvärldsläget 

- Massflyktsdirektivet 

- El och energi, status 

 

• Samhällsbyggnadschefens rapporter 

- Förtydligande – överklaganden 

- Områdesnamn i Bro 

- Information från Tekniska avdelningen 

 

 

  



  

PROTOKOLL 28 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 128 Delegationsbeslut 
1. Processbeskrivning vid Begäran om handlingsutlämnande 

 Dnr KS 22/0453 

  

2. Gallring av information på icke-arkivbeständiga fysiska format 

 Dnr KS 22/0487 

  

3. Beslut om reglering av tomträttsavgäld, Brunna 4:127 

 Dnr KS 22/0043 

  

4. Delegationsbeslut om yttrande över Länsstyrelsens delbeslut att pröva 

detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl (Norrboda-Brunna 

Handels- och verksamhetsområde) 

 Dnr KS 16/0265 

  

 

 

  



  

PROTOKOLL 29 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Anmälningar 
1. Inbjudan Webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda hösten 2022 

 Dnr KS 22/0019 

  

2. Minnesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet 2022-05-04 

 Dnr KS 22/0126 

  

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 augusti 

2022 - Godkännande av planprogram för centrala Bro 

 Dnr KS 22/0288 

  

4. Eriksbergsamhällighetsförenings kallelse Årsmöte 

 Dnr KS 22/0498 

  

5. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-08-22 

 Dnr SN 22/0010 

  

6. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-06-13 (med bilaga) 

 Dnr SN 22/0010 

  

7. Detaljplan Kockbacka Gärde nr 2003 Meddelande efter antagande 

överklagandeanvisning 

 Dnr KS 20/0607 

  

8. Tekniska nämndens beslut § 37 - Tertialrapport 1 2022 Tekniska nämnden 

 Dnr TN 22/0005 

  

9. Tekniska nämndens beslut § 41 - Yttrande - Motion om kompletterande 

fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 km/h 

 Dnr KS 21/0380 

  

10. Samhällsbyggnadsutskottet beslut § 55 Yttrande över förslag till detaljplan 

för Görvälns kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1 i Järfälla 

kommun. 

 Dnr KS 22/0415 

  

11. Länsstyrelsens beslut om ej prövning av detaljplan Klövberga etapp 1 

 Dnr KS 15/0683 

  

12. Inbjudan En fritid fri från våld 

 Dnr KS 22/0018 

  

13. Trygghetsutskottets protokoll § 14 - Medborgarlöfte 

 Dnr KS 22/0091 

  

14. Besöksnäring på agendan 30 november 2022 

 Dnr KS 22/0018 

  



  

PROTOKOLL 30 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

15. Save the date – webbseminarium om aktuella frågor inom plan- och 

miljöområdet 

 Dnr KS 22/0019 

  

16. Program för halvdagsseminarium den 28 september med presentationer av 

fem kommuners klimatanpassningsprojekt 

 Dnr KS 22/0018 

  

17. Återhus konferens - Building from Buildings (17 nov) 

 Dnr KS 22/0018 

  

 

 

 


