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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 

Tid: onsdagen den 15 juni 2022, kl. 18:30 

Plats: stora scenen, Kulturhuset 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Anna Gabrielsson 

 

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 13 juni. 

Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Kerstin Ahlin (S) och Jan Ramstedt (SD) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 21 juni 2022, kl. 09:00 

Prisutdelning 

Årets arbetsplats 2021 koras. 
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Datum 

2022-06-15 

1. 

2. 

Beslutsärenden 

Interpellation från Naser Vukovic (S) om Kultur- och 
fritidsnämndens ordförandebeslut - Auktorisation för 
anordnare av kulturaktiviteter
KS 22/0031 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas.

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad.

Medborgarförslag om gång- och cykelväg i Brunna 

KS 22/0255 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3. Medborgarförslag om att stänga av Skolvägen i
Kungsängen för genomfartstrafik med undantag för
SL-trafiken

KS 22/0294

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

4. Medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön

KS 22/0311

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för

beslut.
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5.  Svar på motion om att skapa trygga lekmiljöer i 
centrala Kungsängen 

KS 20/0472 

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. 

6.  Svar på motion om att hedra Oscar Sjölander med en 
minnesplats 

KS 20/0716 

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. 

7.  Svar på motion om vandrarhem 

KS 22/0197 

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.  
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8.  Svar på motion om att utreda när det är dags att öka 
antalet ledamöter i Kommunfullmäktige 

KS 21/0543 

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. 

9.  Godkännande av planprogram för centrala Bro 

KS 22/0288 

Förslag till beslut 

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för centrala Bro 

godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för 

centrala Bro godkänns. 

10.  Godkännande av planprogram för Klockaren 
Härnevihage 

KS 18/0120 

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. 
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11.  Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del 
av Säbyholm 5:45 m.fl.) 

KS 15/0282 

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. 

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. 

12.  Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-
Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 

KS 16/0265 

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). 
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13.  Tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen (del av 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 

KS 20/0541 

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.  

 

  

14.  Förvärv av Ekhammar 4:206, Västra Rydsvägen 
KS 22/0250 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att förvärv av fastigheten Ekhammar 4:206 godkänns. 

15.  Uppföljning tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna 
avseende bollspel 

KS 21/0213 

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”, 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. 
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16.  Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför 
mandatperiod 2022- 2026 

KS 22/0144 

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.  

17.  Kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-Bro 
kommun inför mandatperiod 2023-2026 

KS 22/0145 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nuvarande regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro 

kommun för nästkommande mandatperiod, med anpassning 

till nu gällande kommunallagstiftning samt med ett tillägg 

om rätt till lokalbidrag antas.  

2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp 

på två förhöjda prisbasbelopp.  

Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska 

kostnaden. 
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18.  Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro 
kommun 

KS 22/0264 

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. 

19.  Cykelbokslut 2021 

KS 22/0332 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Att godkänna cykelbokslut 2021. 

20.  Framställan från AB Upplands-Brohus om avyttring 
av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293, 
Svartviksbacken 

KS 22/0291 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-

Brohus om avyttring av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293, 

Svartviksbacken. 
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21.  Framställan från AB Upplands-Brohus om avyttring 
av del av fastigheten Bro Råby 3:90, Råbystigen i Bro 

KS 22/0292 

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. 

22.  Framställan från AB Upplands-Brohus om 
genomgripande renovering, ROT, Fasanstigen 1-44 
(jämna nummer) i Bro 

KS 22/0293 

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 

23.  Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut 

KS 22/0010 

 Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med 

delårsbokslut. 

24.  Entledigande av Göran Boklint (SD) som revisor för 
Upplands-Bro kommun 2019–2022 

KS 18/0331 

 Förslag till beslut 

Göran Boklint (SD) entledigas som revisor för Upplands-Bro 

kommun. 
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Rapporter 

 

Delegationsbeslut 

 

Anmälningar 

1. Kommunstyrelsens beslut § 42 - Svar på medborgarförslag om 

plantering av ornäsbjörk i bostadsområden 

2. Fråga och svar till allmänhetens frågestund 27 april 2022 gällande 

samråd kring trygghetsboende 

3. Motion om förutsättningar för förtroendevalda 

 

Anders Åkerlind (M) 

Ordförande 

 

 

25.  Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Peter 
Wissing (M) 

KS 22/0035 

 Förslag till beslut 

 XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Peter 

Wissing (M). 


