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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 31 mars 2021, kl. 18:30 

Plats: Ekhammarscenen och på distans via Teams 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

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

Kl. 18.30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 29 mars 
2021. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Lars Axelsson (M) och Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  torsdagen den 8 april 2021, kl. 10:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) - 
Användande av tillskott från Skolmiljarden 
KS 21/0023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

2.  Medborgarförslag om att utveckla Hällkana 
friluftsområde med större parkering och fler 
motionsspår 
KS 21/0210 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 

3.  Medborgarförslag om att införa gemensamma 
planeringsdagar för skola och förskola 
KS 21/0136 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

4.  Medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro 
KS 21/0121 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

5.  Medborgarförslag om att ordna belysning och 
dränering i motionsspåret vid Lillsjön 
KS 21/0183 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
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6.  Medborgarförslag om att fjärravläsa vattenmätare 
KS 21/0185 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

7.  Medborgarförslag om att placera ut fler laddplatser 
för elbilar i kommunen 
KS 21/0206 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

8.  Omfördelning av ärende - Medborgarförslag om mer 
fokus på friluftsliv och friskvård 
KS 21/0062 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

9.  Omfördelning av medborgarförslag om att anordna 
pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i 
Bro 
KS 19/0486 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Tekniska nämnden. 

10.  Omfördelning - Medborgarförslag om att göra 
Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 
KS 20/0569 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut till Tekniska nämnden. 



 

KUNGÖRELSE 4 (10)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2021-03-24     

 

11.  Svar på motion om att upprätta en handlingsplan för 
biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun 
KS 20/0805 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för biologisk mångfald. 

12.  Justering av avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen 
KS 21/0150 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor 
för avgifter som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

13.  Revidering av taxor och avgifter för verksamhet och 
uthyrning av lokaler samt anläggningar inom Kultur- 
och fritidsnämndens ansvarsområde 
KS 20/0047 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av 
lokaler samt anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde antas. 

2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 
2021. 



 

KUNGÖRELSE 5 (10)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2021-03-24     

 

14.  Regler för Kulturcheck 
KS 20/0166 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för 
kulturcheck förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

15.  Förvärv av mark – del av Husby 2:1 
(Ridanläggningen Prästtorp) 
KS 21/0142 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av 
del av Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 
2:1 i Upplands-Bro kommun. 

16.  Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
KS 20/0647 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 

2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre 
revideringar i handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
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17.  Revidering av 14 och 23 §§ i Reglemente med 
gemensamma bestämmelser för kommunstyrelse och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun 
KS 21/0182 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare 
medges närvarorätt i styrelse och nämnder. 

2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med innebörden 
att en protokollsanteckning måste läsas upp och godkännas 
under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med 
diarienummer 2015-000056 i vilket kommunfullmäktige 
beslutade att tillkalla politiska sekreterare till 
kommunstyrelsens sammanträden. 

18.  Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till 
kommunstyrelsen 
KS 21/0148 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 
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19.  Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 
KS 21/0163 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 ska fördelas på 
verksamheter inom gymnasie- och arbetslivsnämnden och 
utbildningsnämnden. 

2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 
kronor till gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 
kronor till utbildningsnämnden.  

20.  Entledigande av Christina Brofalk (C) som ledamot till 
styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 
KS 20/0793 

Förslag till beslut 
Christina Brofalk (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot till 
styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

21.  Entledigande av Per-Olof Ekstrand (SD) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 
KS 21/0034 

Förslag till beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

22.  Entledigande av Mattias Peterson (C) som ersättare 
till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 
2021 
KS 20/0793 

Förslag till beslut 
Mattias Peterson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare till 
styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 
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23.  Entledigande av Gunilla Nyberg (KD) som ersättare i 
Utbildningsnämnden 
KS 21/0034 

Förslag till beslut 
Gunilla Nyberg (KD) entledigas som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

24.  Entledigande av Per-Olof Ekstrand (SD) som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
KS 21/0035 

Förslag till beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

25.  Val av ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Christina Brofalk (C) 
KS 20/0793 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Christina Brofalk (C). 

26.  Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Mattias Peterson (C) 
KS 20/0793 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Mattias Peterson (C). 
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27.  Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen 
(C) 
KS 20/0794 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen (C). 

28.  Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD) 
KS 21/0034 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof 
Ekstrand (SD). 

29.  Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Gunilla Nyberg (KD) 
KS 21/0034 

Förslag till beslut 
XX (KD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Gunilla 
Nyberg (KD). 

30.  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) 
KS 21/0035 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
efter Per-Olof Ekstrand (SD). 
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31.  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). 

32.  Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Johan af Ugglas (M) 
KS 21/0033 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Johan af Ugglas. 

Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-03-1--20 

- Svar på medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för att 
upptäcka missbruksproblematik 

2. Tekniska nämndens beslut § 13 Svar på medborgarförslag om att sätta 
upp skyltar gällande förbjuden genomfart i gamla Kungsängen 

3. Tekniska nämndens beslut § 14 Svar på medborgarförslag om att höja 
trafiksäkerheten på Målarvägen 

4. Tekniska nämndens beslut § 12 Svar på medborgarförslag om bevakat 
övergångsställe i Sylta 

5. Tekniska nämndens beslut § 15 Svar på medborgarförslag om 
parkeringsförbud utmed Byggmästarvägen i Bro 

6. Motion om fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan 
7. Motion om att införa Grön hamn i Tegelhagen / Bro Mälarstrand 
8. Motion om energibesparing i kommunalt ägda byggnader 
9. Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 

 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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