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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 9 juni 2021, kl. 15:00 

Plats: Ekhammarscenen och på distans via Teams. 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

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

Kl. 18.30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 7 juni. 
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Johan Silversjö (SD) och Hans Åberg (L) 
Dag för justering, förslag:  digitalt, torsdagen den 17 juni 2021, kl. 15:30 
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1.  

Beslutsärenden 

Medborgarförslag om fler askkoppar i Kungsängens 
centrum 
KS 21/0236 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

2.  Medborgarförslaget om renovering av gångvägen 
från Rönnbärsvägen mot Örnäs 
KS 21/0280 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i 
korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och 
Härnevi Skolväg 
KS 21/0342 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

4.  Medborgarförslag om gångbana under 
järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen 
KS 21/0157 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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5.  Övergripande mål och budget 2022 med planering för 
2023 – 2024 
KS 21/0008 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  
2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-

2024 inklusive driftbudget, investeringsbudget och 
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och 
Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med 
dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 
26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden 
och ny ram för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i 
enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd 
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram detaljanvisningar till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta 
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 
75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter 
eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total 
kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela 
kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om 
finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i 
enlighet med bilaga 2 

Kommunfullmäktige beslutar för egen del 
Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för kommunens 
revision i enlighet med revisionens äskande. 
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6.  Bygglovstaxa från 2022 
KS 21/0308 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område 
antas, i enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-
22 med justering enligt följande:  
A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr   
A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr  
A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr 

2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare. 

3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp 
och enligt PKV-index. 

7.  Omreglering av tomträttsavgäld, Tång 2:2 
KS 21/0282 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till 
tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig 
avgäld om 5 100 000 kr. 

2. Paragrafen justeras den 11 juni kl. 10:00. 
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8.  Avgifter och ersättning Kulturcheckar 
KS 21/0225 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga 
elever per elev och kurs med nuvarande längd på lektion, 
kvarstår enligt tidigare beslut med 900 kr, oavsett vem som är 
anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för 
år 2021 till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev 
och termin. 

9.  Svar på motion om skidspår med konstsnö 
KS 20/0739 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- 
och fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget 
inte är aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi. 
Kommunen ser dock med fördel att föreningar och externa aktörer 
engagerar sig i frågan om ett framtida konstsnöspår för skidåkning i 
Upplands-Bro kommun. 

10.  Namnbyte – Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
KS 21/0297 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. 

2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet 
innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för 
handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med 
mera.   
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11.  Tillfällig ändring av taxa för markupplåtelse av 
uteserveringar i Upplands-Bro kommun 
KS 21/0329 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, 
foodtrucks och torghandel på kommunal allmän plats under 2021. 

12.  Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna, gällande 
bollspel. 
KS 21/0213 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot 
bollspel i Bro centrum”. 

2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, 
och äger giltighet ett år från startdatum. 

13.  Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun 
KS 20/0764 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym 
inrapportering av oegentligheter och missförhållanden. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, 
visselblåsarfunktionen, så som den är operativ idag och ges 
mandatet att fatta erforderliga beslut för att funktionen 
ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas. 
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14.  Sammanträdestider för Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 
KS 21/0283 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal 
sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 
fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

15.  Hemställan om utökad låneram för 
Kommunalförbundet Norrvatten 
KS 21/0238 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet 
Norrvatten utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner 
kronor. 

16.  Förvaltade stiftelsers bokslut 2020 
KS 21/0304 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av 
stiftelsernas verksamhet 2020. 

17.  Riktlinjer för social investeringsfond 
KS 21/0305 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social 
investeringsfond. 
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18. Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut
KS 21/0009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut
januari till april 2021.

19. Hemställan om förvärv av fastigheten Härnevi 1:40
KS 21/0367

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

AB Upplands-Brohus hemställan om förvärv av fastigheten Härnevi
1:40 godkänns.

20. Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Anette Nyberg (SD)
KS 21/0033

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Anette Nyberg (SD).

Anmälningar 
1. Tillägg till protokoll kommunfullmäktige 2021-04-28 från 

Vänsterpartiet
2. Tekniska nämndens beslut § 32 - Medborgarförslag om utökad 

vägskyltning i Norrbodaområdet
3. Tekniska nämndens beslut § 31 - Medborgarförslag om att uppföra 

gång och cykelväg från Rättarboda till Säbyholm
4. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 13 - Svar på 

revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning
5. Tekniska nämndens beslut § 29 - Svar på medborgarförslag om 

utredning av buller och trafiksäkerhet på väg 902
6. Motion från Socialdemokraterna om kompletterande åtgärder på torget 

i Kungsängen
7. Motion från Socialdemokraterna om skötsel av bostadsnära ytor.
8. Motion från Socialdemokraterna om kompletterande fartdämpande 

åtgärder vid vägar med 30 km/h.

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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