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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 

Tid: onsdagen den 16 februari 2022, kl. 18:30 

Plats: Stora scenen, Kulturhuset och digitalt via teams 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Märta Westerberg 

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 14 februari. 

Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Seid Aljbegovic (S) och Nawal Al-Ibrahim (L) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 22 februari 2022, kl.12:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Interpellation från Erik Karlsson (V) angående 
Upplands-Brohus bostadskö 

KS 22/0031 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

2.  Medborgarförslag om övertagande av 
väghållningsansvar för Rösaringvägen (902) 

KS 21/0663 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om att införa krav på att 
vårdpersonal ska vaccineras 

KS 22/0055 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för 

beslut. 

4.  Medborgarförslag om att tillgängliggöra stigen till 
naturreservatet för att boende i Norrboda med 
barnvagn ska kunna gå till Lillsjöbadet 

KS 21/0670 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

5.  Medborgarförslag om belysning i pulkabacken mot 
Gröna dalen i Brunna 

KS 22/0075 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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6.  Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 
Bro 

KS 18/0015 

Förslag till beslut 

Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i 

enlighet med 3 kap. 9 § Plan- och bygglagen (2010:900), med 

följande ändringar:  

1. Området mellan tätortsgränsen, Bro Mälarstad, Bro kyrka 

och golfbanan anges som utredningsområde. Syftet är att 

säkerställa en lämplig användning av områdena söder om 

Ginnlögs väg genom att klarlägga det kommunala intresset 

för kulturmiljö i området, dess betydelse i övrigt för Bro 

samhälle vad gäller t ex ekosystemtjänster samt eventuella 

önskemål om framtida tillkommande bebyggelse.  

2. Den nya vägen mellan Brunna och Kockbacka trafikplats, 

som redovisas i kartorna på sid 7 och sid 19 i FÖP ändras 

från ”Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg” till 

”Strategisk koppling, ny väg”.  

3. Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots och 

på cykel, och FÖP Bro pekar ut ett antal gång- och cykelstråk 

som ska stärkas. Tillgång till gång och cykelvägar behöver 

även säkerställas från början vid utbyggnad av nya 

bebyggelseområden för att skapa hållbara resvanor. 

Befintliga stråk såsom Brogårdsallén är viktiga att bevara och 

underhålla.  

4. Utredningsuppdraget avseende en ny vägkoppling mellan 

Håtunavägen och Kockbacka genom Råbyområdet ska ej 

genomföras. Förbindelsen tas bort i kartorna på sid 7 och sid 

19 i FÖP.  

5. Följande text på sid 20 kompletteras ”För att bygga vidare på 

detta uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och 

Rösaringsvägen förändras från landsväg till mer av ett 

gaturum i takt med att samhället växer vidare ned mot 

Mälaren” Tillägg: ”En ny förbifart vid Tegelhagen ska 

utredas.” Förbindelsen läggs till i kartorna på sid 7 och sid 19 

i FÖP.  
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7.  Svar på motion om kommunala valstugor 

KS 19/0430 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av 

det kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland 

annat uppförande av valstugor i samband med valrörelsen. 

8.  Hemställan om utökad låneram för Käppalaförbundet 

KS 21/0051 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet 

godkänner att förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett 

lånetak uppgående 3 550 miljoner kronor. 

2. Den nya Förbundsordningen gäller från den 15 maj 2022.  

9.  Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets 
investeringar 

KS 21/0051 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänner att utge ägarlån till Käppalaförbundet. 

2. Med anledning av beslutspunkt 1 utökas Kommunens totala 

låneram till 505 miljoner kronor.  

3. Finanspolicyn, antagen 28 april 2021, kompletteras med ett 

nytt stycke:  

”3.4. Ägarlån 

Kommunen kan genom ägarlån låna ut medel till 

kommunalförbund där kommunen är medlem” 
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Datum 

2022-02-15 

10. Förvärv av Härnevi 25:1

KS 22/0065

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Förvärv 

av fastigheten Härnevi 25:1 godkänns.

11. Förlängning av tidigare beslut om tillfällig ändring av 
taxa för markupplåtelse av uteserveringar i Upplands-

Bro kommun

KS 21/0329

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni 2021 § 98 
förlängs under 2022, vilket innebär att:

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon 
markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och 
torghandel på kommunal allmän plats under 2022.

12. Fiskartorp

KS 21/0563

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på 

vision för hur området kring badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till 
Kultur- och fritidsnämnden ska pågå parallellt med de beslutade 
uppdragen från samhällsbyggnadsutskottet.

13. Entledigande av Per Lindahl (C) som ledamot i Bygg- 

och miljönämnden

KS 22/0039

Förslag till beslut

Per Lindahl (C) entledigas som ledamot i Bygg- och miljönämnden.



 

TILLKÄNNAGIVANDE 6 (12)  

 Kommunfullmäktige 

 Datum     

  2022-02-15     
 

 

14.  Entledigande av Emine Peterson Ersoy (C) som 
ersättare i Bygg- och miljönämnden 

KS 22/0039 

Förslag till beslut 

Emine Peterson Ersoy (C) entledigas som ersättare i Bygg- och 

miljönämnden. 

15.  Entledigande av Lisa Edwards (C) som ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

KS 21/0581 

Förslag till beslut 

Lisa Edwards (C) entledigas som ersättare i styrelsen för Upplands-

Bro Kommunföretag AB. 

16.  Entledigande av Mattias Peterson (C) som ledamot i 
styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

KS 21/0581 

Förslag till beslut 

Mattias Peterson (C) entledigas som ledamot i styrelsen för 

Upplands-Bro Kommunföretag AB. 

17.  Entledigande av Tomas Lindahl (M) som ersättare i 
Tekniska nämnden 

KS 22/0038 

Förslag till beslut 

Tomas Lindahl (M) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

18.  Entledigande av Mattias Peterson (C) som ersättare i 
Kommunstyrelsen 

KS 22/0032 

Förslag till beslut 

Mattias Peterson (C) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen. 



 

TILLKÄNNAGIVANDE 7 (12)  

 Kommunfullmäktige 

 Datum     

  2022-02-15     
 

 

19.  Entledigande av Lisa Edwards (C) som ledamot i 
Kommunstyrelsen 

KS 22/0032 

Förslag till beslut 

Lisa Edwards (C) entledigas som ledamot i Kommunstyrelsen. 

20.  Entledigande av Peter Wissing (M) som ersättare i 
Utbildningsnämnden 

KS 22/0035 

Förslag till beslut 

Peter Wissing (M) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

21.  Entledigande av Therese Ekerholm (C) som ersättare 
i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

KS 22/0036 

Förslag till beslut 

Therese Ekerholm (C) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

22.  Entledigande av Anette Nyberg (SD) som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden 

KS 22/0037 

Förslag till beslut 

Anette Nyberg (SD) entledigas som ersättare i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

23.  Entledigande av Paul Gustafsson (M) som ledamot 
och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 

KS 22/0037 

Förslag till beslut 

Paul Gustafsson (M) entledigas som ledamot och vice ordförande i 

Kultur- och fritidsnämnden. 
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24.  Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Sadid 
Hossain (S) 

KS 19/0156 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Sadid 

Hossain (S). 

25.  Val av ny nämndeman till Attunda tingsrätt efter Stig 
Engcrantz (M) 

KS 19/0156 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Stig 

Engcrantz (M). 

26.  Val av ny ledamot i Bygg- och miljönämnden efter 
Per Lindahl (C) 

KS 22/0039 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ledamot i Bygg- och miljönämnden. 

27.  Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Emine Peterson Ersoy (C) 

KS 22/0039 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Emine 

Peterson Ersoy (C). 

28.  Val av ny ledamot i styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB efter Mattias Peterson (C) 

KS 21/0581 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ledamot i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Mattias Peterson (C). 
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29.  Val av ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB efter Lisa Edwards (C) 

KS 21/0581 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Lisa Edwards (C). 

30.  Val av ordförande till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB efter Fredrik Kjos (M) 

KS 21/0581 

Förslag till beslut 

XX utses till ordförande i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Fredrik Kjos (M). 

31.  Val av ersättare till fullmäktigeberedningen för arvode 
och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och 
kommunalt partistöd 

KS 21/0638 

Förslag till beslut 

XX (L) utses till ersättare i fullmäktigeberedningen för arvode och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt 

partistöd. 

32.  Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas 
Lindahl (M) 

KS 22/0038 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas 

Lindahl (M). 
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33.  Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Mattias 
Peterson (C) 

KS 22/0032 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Mattias 

Peterson (C). 

34.  Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisa 
Edwards (C) 

KS 22/0032 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisa Edwards 

(C). 

35.  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Therese Ekerholm 
(C) 

KS 22/0036 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden efter Therese Ekerholm (C). 

36.  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). 
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37.  Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Anette Nyberg (SD) 

KS 22/0037 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 

Anette Nyberg (SD). 

38.  Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Anette Nyberg (SD) 

KS 22/0034 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 

Anette Nyberg (SD). 

39.  Val av ny ledamot och vice ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Paul Gustafsson (M) 

KS 22/0037 

Förslag till beslut 

1. XX (M) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Paul Gustafsson (M). 

2. XX utses till ny vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Paul Gustafsson (M). 

Anmälningar 

1. Svar inkommen fråga till Socialnämndens ordförande angående LSS-

boende 

2. Utbildningsnämndens beslut § 62 - Svar på medborgarförslag om att 

införa syskonförtur i skolorna 

3. Tekniska nämnden beslut § 98 Svar på medborgarförslag om att göra 

Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 

4. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 63 - Svar på medborgarförslag om 

att ordna en ny badplats i Svartviken/Ryssgraven 

5. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 62 - Svar på medborgarförslag om 

att anlägga en pumptrackbana under motorvägsbron vid Kungsängens 

IP 

6. Utbildningsnämndens beslut § 63 - Svar på medborgarförslag om att 

införa gemensamma planeringsdagar för skola och förskola 
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7. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 61 - Svar på medborgarförslag om 

basketkorgar vid Råbystigen i Bro 

8. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 64 - Svar på medborgarförslag om 

utomhusbad, relaxavdelning samt bassänger för yngre barn 

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 39 - Svar på 

medborgarförslag om billigare körkort för ungdomar i kommunen 

10. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 64 - Svar på medborgarförslag om 

utomhusbad, relaxavdelning samt bassänger för yngre barn 

11. Revisionsrapport - Granskning av etableringslistor 

12. Motion om en hållbar måltidsverksamhet i Upplands-Bro kommun 

13. Motion om information för solceller i ny- och ombyggnad som behöver 

tillstånd 

14. Revisionsrapport - Granskning av redovisningsrutiner 

15. Revisionsrapport - Granskning av avtalshantering 

16. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 2 - Rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut avseende kvartal tre år 2021 

17. Socialnämndens beslut § 6 - Svar på medborgarförslag om att införa en 

digital kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, 

serviceboenden och gruppboenden 

18. Kommunstyrelsens beslut § 5 - Svar på medborgarförslag om mer fokus 

på friluftsliv och friskvård 

19. Socialnämndens beslut § 1 - Rapportering av ej verkställda beslut 

avseende kvartal tre år 2021 

20. Valnämndens beslut § 3 - Fastställande av tid och plats för 

Valnämndens preliminära rösträkning vid val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022 

 

Anders Åkerlind (M) 

Ordförande 

 


