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§ 160 Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Kristina 
Henriksson (V) 
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Närvarande ledamöter och ersättare 
Ledamöter vid 
Ekhammarscenen 
Anders Åkerlind, 
ordförande(M)  
Jan-Erik Björk, 1:a vice 
ordförande (KD) 
Björn-Inge Björnberg, 2:e 
vice ordförande (S)  
Martin Normark (L)  
Lisa Edwards (C)  
Tina Teljstedt (KD) 
Kaj Bergenhill (M), §§ 99 – 
123, 126 - 165 
Hans Åberg (L) 
Mait Johansson (M) 
Jan Stefansson (KD) 
Khalouta Simba (V) 
Annelies Lindblom (V) 
Marcus Sköld (M)  
Mattias Peterson (C)  
Erik Karlsson (V)  

Ledamöter på distans 

Camilla Janson (S)  
Katarina Olofsson (SD)  
Rolf Nersing (S) 
Andreas Persson (SD) 
Catharina Andersson (S)  
Masoud Zadeh (M) 
Johan Silversjö (SD) 
Sara Ridderstedt (MP)  
Rasmus Lindstedt (S) 
Kerstin Ahlin (S)  
Paul Gustafsson (M)  
Naser Vukovic (S)  
Stanislaw Lewalski (S) 
Hibo Salad Ali (S)  
Jan Ramstedt (SD) 
Rolf Andersson (M) 
Sven-Inge Nylund (S)  
Göran Malmestedt (M)  
Börje Wredén (L)  
Börje Svensson (SD)  
Annika Falk (S) 

Tjänstgörande ersättare 
vid Ekhammarscenen 
Lars Axelsson (M), §§ 112 -
165 

Tjänstgörande ersättare på 
distans 
Mats Högberg (M), §§ 99 – 
111, 124-125 
Helena Austrell (S) 
Agnieszka Silversjö (SD) 
Anette Nyberg (SD) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 

Närvarande ersättare vid 
Ekhammarscenen 
Kjell A Johansson (V) 

Närvarande ersättare på 
distans 

Mats Högberg (M), §§112 -
123, 126 -165 
Kimmo Lindstedt (S) 
Mary Svenberg (S) 
Jan Lannefelt (S) 
Conny Timan (S) 
Anni Ullberg (S) 
Anders Eklöf (L) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Kristina Henriksson (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Lars Thomasson (C) 
Klaus Dürhagen (MP) 
Mats Zettmar (SD) 
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§ 99  Interpellation om vägen till Rösaring 
från Erik Karlsson (V) 

 Dnr KS 20/0013 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 12 februari 2020 inkom Erik Karlsson (V) med en interpellation om vägen 
till Rösaring.  

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 12 februari 2012. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Beslutet skickas till: 

• Erik Karlsson (V) 
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§ 100  Interpellation om Huskurage från Sara 
Ridderstedt (MP) 

 Dnr KS 20/0013 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 4 mars 2020 inkom en interpellation om Huskurage från Sara Ridderstedt 
(MP).  

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 4 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Beslutet skickas till: 

• Sara Ridderstedt (MP) 
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§ 101 Interpellation om fossilfritt Sverige från 
Sara Ridderstedt (MP) 

 Dnr KS 20/0013 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 27 september 2020 inom en interpellation om fossilfritt Sverige från Sara 
Ridderstedt (MP). 

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 27 september 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Beslutet skickas till: 

• Sara Ridderstedt (MP) 
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§ 102  Fråga gällande hantering av 
reservationstext från Erik Karlsson (V) 

 Dnr KS 20/0012 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning 
Erik Karlsson (V) har inkommit med en fråga till äldre- och omsorgsnämndens 
ordförande gällande hantering av reservationstext i äldre- och 
omsorgsnämnden den 24 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2020. 

• Fråga från Vänsterpartiet till äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
inkommen den 11 september 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Beslutet skickas till: 

• Erik Karlsson, (V) 
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§ 103  Fråga om lokalerna på Torget 4 från 
Erik Karlsson (V) 

 Dnr KS 20/0012 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning 
Erik Karlsson (V) har inkommit med en fråga gällande lokalerna på Torget 4. 
Erik Karlsson önskar att frågan besvaras vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 
• Fråga gällande Troget 4 från Erik Karlsson den 11 september 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Beslutet skickas till: 

• Erik Karlsson (V) 
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§ 104  Medborgarförslag om att ersätta de 
stora julkulorna på Kungsängens torg 
med en julgran 

 Dnr KS 20/0656 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 25 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att ersätta de stora 
julkulorna på Kungsängens torg med en julgran. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 25 september 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 105  Medborgarförslag om ny bussgata på 
Skolvägen i Kungsängen 

 Dnr KS 20/0622 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 11 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny 
bussgata på Skolvägen i Kungsängen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 11 september 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 106  Medborgarförslag om att sätta upp 
skyltar gällande förbjuden genomfart i 
gamla Kungsängen 

 Dnr KS 20/0434 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 13 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp skyltar gällande 
förbjuden genomfart i gamla Kungsängen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 13 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 107  Medborgarförslag om bevakat 
övergångsställe i Sylta 

 Dnr KS 20/0506 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att ordna ett bevakat 
övergångsställe i Sylta. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 9 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 108  Medborgarförslag om parkeringsförbud 
längs trottoar, Målarvägen 3-7 

 Dnr KS 20/0568 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 19 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa parkeringsförbud 
längs med trottoaren på Målarvägen 3-7. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet den 19 juli 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 109  Medborgarförslag om parkeringsförbud 
utmed Byggmästarvägen i Bro 

 Dnr KS 20/0574 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 30 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa parkeringsförbud 
utmed Byggmästarvägen i Bro. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 30 juli 2020. 

• Korrigering av medborgarförslag den 3 augusti 2020 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 110  Medborgarförslag om att anordna ett 
årligt pris för "Årets Upplands-Bro 
förening" 

 Dnr KS 20/0632 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 15 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att anordna ett årligt 
pris för "Årets Upplands-Bro förening". 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 15 september 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 111  Medborgarförslag om att anlägga en 
asfalterad pumptrack-bana vid 
Kungsängens IP 

 Dnr KS 20/0619 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en 
asfalterad pumptrack-bana vid Kungsängens IP. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 112  Medborgarförslag om duschar vid 
badplatser 

 Dnr KS 20/0532 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 24 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp uteduschar vid 
kommunens badplatser. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 24 juni 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 113  Medborgarförslag om att införa 
syskonförtur i skolorna 

 Dnr KS 20/0492 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 5 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa syskonförtur i 
skolorna. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag inkommet den 5 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Utbildningsnämnden 
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§ 114  Medborgarförslag om att höja 
trafiksäkerheten på Målarvägen 

 Dnr KS 20/0493 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 7 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att höja trafiksäkerheten på 
Målarvägen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 7 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 

  



  PROTOKOLL 23 (90)  
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§ 115  Medborgarförslag om att bygga en 
aktivitetspark vid Kungsängen IP 

 Dnr KS 20/0518 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 16 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en aktivitetspark 
vid Kungsängen IP liknande den som finns i Bro. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 16 juni 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 116  Medborgarförslag om att göra 
Vattentornsparken mer tillgänglig för 
alla 

 Dnr KS 20/0569 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 22 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att göra Vattentornsparken 
mer tillgänglig för alla. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 22 juli 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 117  Medborgarförslag om att ordna en ny 
badplats i Svartviken/Ryssgraven 

 Dnr KS 20/0586 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 17 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att ordna en ny badplats i 
Svartviken/Ryssgraven. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 17 augusti 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 118  Medborgarförslag gällande konstverket 
"Pingpong" 

 Dnr KS 20/0589 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 20 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att avbryta 
tilldelningen av konstverket ”Pingpong”. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 20 september 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
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§ 119  Medborgarförslag gällande 
omfördelning av budget för konstnärlig 
utsmyckning 

 Dnr KS 20/0590 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 20 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att omfördela budget för 
konstnärlig utsmyckning. Frågeställaren har kontaktats med anledning av 
medborgarförslaget och har därefter valt att omformulera sitt medborgarförslag 
enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 20 augusti 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 120  Omfördelning av ärende - 
Medborgarförslag om att anlägga en 
hundrastgård i Brunna 

 Dnr KS 19/0730 

Beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Den 16 december 2019 överlämnade kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. Medborgarförslaget bör dock besvaras av Tekniska 
nämnden då frågan ligger inom Tekniska nämndens ansvarsområde. 
Medborgarförslaget föreslås därför omfördelas för beslut i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslaget inkommet den 16 december 2019. 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 121  Omfördelning av medborgarförslag om 
att införa en digital 
kommunikationsplattform inom daglig 
verksamhet, serviceboenden och 
gruppboenden 

 Dnr KS 20/0287 

Beslut 
Medborgarförslaget omfördelas för beslut i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Den 3 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa Vklass eller 
motsvarande digital kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, 
serviceboenden och gruppboenden. Förslagsställaren ser en möjlighet att på 
detta sätt underlätta kommunikationen mellan personal och deltagare/boende 
samt deras förvaltare, gode män och anhöriga. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 3 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget omfördelas för beslut i Socialnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Socialnämnden 
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§ 122  Svar på medborgarförslag angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0327 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:  

1. Sedan medborgarförslaget inkom har Tekniska avdelningen byggt ett 
seniorgym vid Tibbleängen (mellan Lillsjöstigen och Hjortronvägen) 
och Kultur- och fritidsavdelningen har anlagt ett nytt utegym på 
Lillsjöns badplats samt ett nytt utegym i aktivitetsparken i Råby.  

2. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden kommer att beakta 
synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 
kommunen. 

Sammanfattning 
Den 2 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun 
som avser önskemål om ombyggnation av utegymmet på Gröna uddens 
badplats alternativt anlägga ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. 
Förslagsställaren anser att kommunen bör bygga ett nytt utegym alternativt 
förbättra ett av de utegym som redan finns i kommunen. Förslagsställaren 
menar att det utegym som byggts på Gröna Udden har ett alltför exponerat läge 
och att utegymet vid Lillsjön har för tunga vikter. Istället borde gymen vara 
bättre anpassade för alla invånare avseende läge och redskapens vikt och 
anpassning för personer med fysiska funktionsvariationer. Förslagsställaren 
skriver vidare att det är viktigt att Upplands-Bro kommun erbjuder alla sina 
medborgare en möjlighet till hälsa.  

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att överlämna 
medborgarförslag till Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden för 
yttrande. Den 22 maj 2018 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om att lämna 
sitt yttrande för beslut till Kommunfullmäktige. Den 12 februari 2020 
beslutade Tekniska nämnden om att lämna sitt yttrande för beslut till 
Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret håller med förslagsställaren att det är viktigt att 
tillgängligheten tas med i beaktning vid planerandet av utegym för att på så sätt 
verka för alla medborgares möjlighet till träning och hälsa.  

Liksom Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande så har det efter att 
medborgarförslaget mottagits byggts nya utegym och en aktivitetspark som 
riktar sig till olika målgrupper för att på så sätt bredda utbudet för kommunens 
medborgare. Både Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden skriver i 
sina yttranden att tillgänglighetsfrågan kommer att beaktas i framtida 
planeringar av utegym. Kommunledningskontoret bedömer således att 
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medborgarförslaget är besvarat då Upplands-Bro kommun har ett pågående 
arbete som svarar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2020 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 februari 
2020 

• Tekniska nämndens tjänsteskrivelse den 11 december 2019 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 
maj 2018. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

• Medborgarförslag den 2 november 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:  

1. Sedan medborgarförslaget inkom har Tekniska avdelningen byggt ett 
seniorgym vid Tibbleängen (mellan Lillsjöstigen och Hjortronvägen) 
och Kultur- och fritidsavdelningen har anlagt ett nytt utegym på 
Lillsjöns badplats samt ett nytt utegym i aktivitetsparken i Råby.  

2. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden kommer att beakta 
synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 
kommunen. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Kommunfullmäktige 
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§ 123  Antagande av detaljplan för Villa Skoga 
(Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) 

 Dnr KS 19/0314 

Beslut 
1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 

2:131 m.fl.) godkänns 
2. Detaljplaneförslaget för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.) 

antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är utveckla och bevara Villa skoga. Byggnaden ska 
kunna användas för varierade verksamheter såsom för centrumändamål 
och/eller bostäder i den befintliga byggnaden samtidigt som de välbevarade 
kulturvärdena i byggnaden skyddas. 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt reglerna om 

standardförfarande. En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande 
redogör för synpunkter under samrådet respektive granskningen samt svar på 
dessa. Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. 

Synpunkter på planförslaget har i första hand handlat om parkeringsplatser. 
Ytterligare ytor för parkering kan inte ordnas inom planområdet. 
Omdisponering av befintliga ytor kan ses över av tekniska nämnden. 

Beslut tas enligt §9 punkt 2 i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Plankarta, 2020-07-08 
• Planbeskrivning, 2020-07-08 
• Granskningsutlåtande, 2020-07-08 
• Samrådsredogörelse, 2020-04-19, rev 2020-07-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 
2:131 m.fl.) godkänns. 

2. Detaljplaneförslaget för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.) 
antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrlens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Fastighetsbolaget Villa Skoga AB 
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§ 124  Exploateringsavtal för Tibbleängen (del 
av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 

 Dnr KS 20/0541 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen.  

Jäv 
Kaj Bergenhill (M) anmäler jäv och Mats Högberg (M) går in som 
tjänstgörande ersättare under denna beslutspunkt. 

Sammanfattning 
Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan 
parterna inom ramen för förslaget till detaljplan för Tibbleängen. 
Exploateringsavtalet reglerar även marköverlåtelser som innebär att kommunen 
ges rådighet över allmän platsmark som park- och naturmark samt mark för 
kommunal service. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 18 nya radhus, 
48 kedjehus och 118 st lägenheter i flerbostadshus. Utöver detta möjliggör 
detaljplanen en lekpark i områdets södra del samt ett utegym i nordöst. En ny 
gata byggs från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga. Hjortronvägen 
byggs om med nya kantstensparkeringar och planteringar. 

Principen för avtalet är att det ska vara kostnadsneutralt för kommunen när det 
gäller utbyggnad av allmänna anläggningar, med undantag för att kommunen 
enligt avtalsförslaget ska bekosta uppförande av lekplats och utegym inom 
avtalsområdet. 

Kommunen har i planförslaget, byggrätter norr om Hjortronvägen. Syftet är att 
markanvisa och sälja byggrätterna. Kommunens andel av kostnaderna för 
utbyggnad av allmänna anläggningar inom avtalsområdet, bekostas av köparen 
genom att del av köpesumman, avsätts som exploateringsersättning. 

Kommunen bygger VA-anläggningar inom avtalsområdet, vilka finansieras 
med avgifter enligt gällande taxa. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 26 september 2020 

• Förslag till exploateringsavtal inklusive bilagor, den 26 september 2020 
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Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

2. Att genomföra exploateringsåtgärder i enlighet med förslag till 
exploateringsavtal  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att ärendet 
återremitteras till Kommunstyrelsen med följande motivering: 

”För att antas i samband med antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)” 

Vänsterpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss 
genom Erik Karlsson (V). 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning på avslag med följande 
motivering: 

”Miljöpartiet förordar i enlighet med RUFS en förtätning i kollektivtrafiknära lägen 
med mindre klimatsmarta bostäder framför att bebygga åkermark med stora natur- och 
kulturvärden med ytkrävande rad / parhus. Länsstyrelsen efterlyser dessutom i sitt 
yttrande en bedömning av riskerna för b.la. översvämning och skred i planområdet och 
menar att dessa behöver beskrivas och bedömas tydligare före antagande av 
detaljplanen.” 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut varav ett förslag är 
återremiss. Han frågar därför om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. 
Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: De som vill att ärendet avgörs idag röstar ”ja” och de som vill att 
ärendet återremitteras röstar ”nej” 

Efter omröstning finner ordföranden 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet till Kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. 
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Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Lars Axelsson (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Rolf Nersing (S)  X  
Mats Högberg X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   
Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Johan Silversjö (SD) X   
Hans Åberg (L) X   
Helena Austrell (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Marcus Sköld (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X   
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mait Johansson (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Kerstin Ahlin (S)  X  
Paul Gustavsson (M) X   
Annette Nyberg (SD) X   
Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Stanislaw Lewalski (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hino Salad Ali (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) X   
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Rolf Andresson (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmestedt (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   
Börje Svensson (SD) X   
Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ängstibble Mark AB 
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§ 125  Antagande av detaljplan för 
Tibbleängen (del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter 
återremiss 

 Dnr KS 15/0024 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen.  

Jäv 
Kaj Bergenhill (M) anmäler jäv och Mats Högberg (M) går in som 
tjänstgörande ersättare under denna beslutspunkt. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att 
ta fram förslag till ny detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 
blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och kedjehus och cirka 110–120 
lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010. Bebyggelsen 
ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. 
Detaljplanen har varit på utställning en gång tidigare under år 2018 och 
återremitterades. Planförslaget var ute på en andra utställning under februari – 
mars 2020 och är nu uppe för antagande 2. Parkeringsnormen har ändrats efter 
att planen återremitterades i KS den 16 september. 

Beslutsunderlag 
• Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, § 123 
• Behovsbedömning, den 4 november 2015 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Plankarta, den 26 augusti 2020, reviderad den 22 september 
• Planbeskrivning, den 26 augusti 2020, reviderad den 25 september 
• Genomförandebeskrivning, den 26 augusti 2020 
• Gestaltningsprogram, reviderad den 24 september 2020 
• Illustrationsplan, reviderad den 25 september 2020  
• Samrådsredogörelse, den 12 januari 2018 
• Utställningsutlåtande inför utställning 2, den 15 januari 2020 
• Utställningsutlåtande inför antagande 2, den 26 augusti 2020  
• Beslut om återremiss den 16 september, KS, § 91   
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 

1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) godkänns. 

2. Detaljplaneförslaget för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-
Tibble 1:470 m.fl.) antas i enlighet med 5 kap 29 § Plan- och bygglagen 
(1987:10). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att ärendet 
återremitteras till Kommunstyrelsen med följande motivering. 

”För att ta bort byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och höja 
parkeringsnormen i området. 

Vid behov av fler parkeringsplatser utöver befintliga parkeringar på kommunal 
gatumark är det fastighetsägarens ansvar att ordna fler parkeringar på kvartersmark.  

Att se över husens placeringar och volymerna av fastigheter i planen.” 

Vänsterpartier ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss 
genom Erik Karlsson (V). 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning på avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut varav ett förslag är 
återremiss. Han frågar därför om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. 
Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: De som vill att ärendet avgörs idag röstar ”ja” och de som vill att 
ärendet återremitteras röstar ”nej” 

Efter omröstning finner ordföranden 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet till Kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. 

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Lars Axelsson (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Rolf Nersing (S)  X  
Mats Högberg X   
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Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   
Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Johan Silversjö (SD) X   
Hans Åberg (L) X   
Helena Austrell (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Marcus Sköld (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X   
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mait Johansson (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Kerstin Ahlin (S)  X  
Paul Gustavsson (M) X   
Annette Nyberg (SD) X   
Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Stanislaw Lewalski (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hino Salad Ali (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) X   
Rolf Andresson (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmestedt (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   
Börje Svensson (SD) X   
Erik Karlsson (V)  X  
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Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Villamarken Exploatering i Stockholm 
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§ 126  Namnpolicy - principer för namngivning 
i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 20/0373 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Namnpolicy – principer för namngivning inom 
Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 
torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och anläggningar. 
Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 
namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 
till dessa. 

För att säkerställa att namngivning inom Upplands-Bro kommun följer de 
riktlinjer, standarder och rekommendationer som finns kring namngivning 
behövs en tydlig policy som är vägledande vid framtagande av nya ortnamn.  
Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka 
grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 
kommun.  

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 
Upplands-Bro kommun. Remiss i ärendet har skickats ut till samtliga nämnder, 
hembygdsföreningar i kommunen samt de kommunala bolagen den 7 
november 2017 och den 29 maj 2019. Förslaget arbetades om efter första 
remissen. Svaren som inkommit efter andra remissomgången är i stort positiva 
till förslaget, med vissa önskemål om förtydligande.  

I Upplands-Bro kommun tillhör namnberedningsgruppen Tekniska nämnden 
som den 28 oktober 2019 efter mottagandet av remissvaren beslutade att 
föreslå Kommunfullmäktige att anta det upprättade förslaget till ny 
namnpolicy.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020 

• Tekniska nämndens protokollsutdrag den 28 oktober 2019 

• Namnberedningens tjänsteskrivelse, den 4 oktober 2019 

• Förslag (beslutsutkast) till Namnpolicy - principer för namngivning i 
Upplands-Bro kommun 

• Yttrande, Kultur- och fritidsnämnden, den 24 september 2019 
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• Yttrande, Kommunstyrelsen, den 25 september 2019 

• Yttrande, Socialnämnden, den 26 september 2019 

• Yttrande, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, den 19 september 2019 

• Remiss, Tekniska nämnden, den 13 juni 2019 

• Yttrande, Kultur- och fritidsnämnden, den 22 maj 2018 

• Yttrande, Socialnämnden, den 29 mars 2018 

• Yttrande, Bygg- och miljönämnden, den 19 april 2018 

• Yttrande, Utbildningsnämnden, den 23 januari 2018 

• Remiss, Tekniska nämnden, den 30 oktober 2017  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att fastställa Namnpolicy – principer för namngivning inom Upplands-Bro 
kommun. 

Beslutet skickas till: 

• Namnberedningsgruppen  
• Samtliga nämnder  
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§ 127  Hemställan om godkännande av 
ändring i förbundsordningen för 
Käppalaförbundet 

 Dnr KS 20/0544 

Beslut 
1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att 

förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående 2700 
mkr. 

2. Den nya Förbundsordningen gäller från 2020-11-01.  

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Käppalaförbundet att 
godkänna ändring i förbundsordningen. 

Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd 
till fortsatt och utökad verksamhet för att rena medlemskommunernas 
avloppsvatten. Samtidigt ställs krav på en kraftig skärpning av 
utsläppsvillkoren. Käppalaförbundet har fått 7 års genomförandetid från juni 
2019 för att ställa om reningsteknikerna innan nya utsläppsvillkor ska gälla. 

Det nya tillståndet medför omfattande investeringar i befintligt reningsverk. 
Investeringsutgiften är enligt framtagen förstudie översiktligt kalkylerad till 1 
750 Mkr. Siffran kan komma att revideras efter att principförslag, 
systemhandling och detaljprojektering har genomförts. Förbundet väljer därför 
att hemställa om en första höjning av låneramen som motsvarar lägsta krav 
enligt Förbundsordningen för att i senare skede hemställa om slutlig låneram 
för avslutande av projektet. 

För att finansiera de investeringar som krävs måste Käppalaförbundet ta upp 
nya lån och den maximala låneram som medlemskommunerna har godkänt i 
Käppalaförbundets förbundsordning måste utökas. I Käppalaförbundets 
Förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 
godkännande för att ändra Förbundsordningens paragraf 14 Lån. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att förbundsordningen uppdateras och 
anpassas efter samhällets utveckling och behov och anser att Upplands-Bro 
kommun bör ställa sig bakom föreslagen ändring.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 

• Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets 
Förbundsordning 

• Medlemskommunernas andel av skulder och tillgångar 

• Utökad verksamhet i Käppalaförbundet 2020-01-17 

• Protokoll från förbundsfullmäktige 2020-05-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att 
förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående 2700 
mkr. 

2. Den nya Förbundsordningen gäller från 2020-11-01.  

Beslutet skickas till: 

• Käppalaförbundet 
• Ekonomichef  
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§ 128  Biblioteksplan för Upplands-Bro 
kommun 2020-2023 

 Dnr KS 20/0159 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för 2020-2023 antas. 

Sammanfattning 
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de 
biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i 
kommunens utvecklingsarbete. 

Den 18 februari 2020 beslutade Kultur-och fritidsnämnden att överlämna ett 
förslag på biblioteksplan för 2020-2023 till Kommunfullmäktige. 

Förslaget har utarbetats med förändringar som utgått ifrån Upplands-Bro 
kommuns aktuella övergripande mål, nya skrivningar i bibliotekslagen samt 
förändringar i omvärlden – i kommunen, regionalt och nationellt. Vidare har 
dokumentet korrigerats för att göra det mer lättläst och tillgängligt.  

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 
mars 2020. 

• Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 2016-2019 med ändringar. 

• Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 2020-2023 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för 2020-2023 antas. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 129 Årets Upplands-Broare 
 Dnr KS 20/0593 

Beslut 
1. Utdelning av pris till årets Upplands-Broare 2020 skjuts fram till första 

Kommunfullmäktigesammanträdet 2021. 
2. Revidering av ”Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare” 

enligt följande: Pris för årets Upplands-Broare delas ut vid ett 
Kommunfullmäktigesammanträde under vårterminen för föregående år. 

Sammanfattning 
2005 fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa priset ”Årets Upplands-
Broare”. En första utdelning av priset skedde år 2006. Kommunfullmäktige har 
fattat beslut om ”Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare”. I 
dessa regler framgår att priset ska gå till en eller flera personer som har agerat 
god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Den 
eller de som erhåller priset ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara 
verksam eller verksamma i kommunen den dag nominering till priset sker. 
Under 2020 har covid-19 -pandemin och dess effekter stått i centrum och 
påverkat kommuninvånarnas hälsa, tid och energi. Med hänsyn till detta har 
kommunledningskontoret i samråd med Kommunfullmäktiges presidium 
bedömt att det funnits anledning att skjuta på nomineringsperioden för årets 
Upplands-Broare som vanligen sker under sommaren. 

Kommunledningskontoret föreslår att en nomineringsperiod utlyses under 
senhösten 2020. Därefter kan pris till årets Upplands-Broare för år 2020 delas 
ut vid första sammanträdet för Kommunfullmäktige 2021. 
Kommunledningskontoret föreslår också en ändring i ”Regler för tilldelning av 
årets Upplands-Broare” så att utdelning av priset fortsättningsvis sker under 
våren varje år. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Utdelning av pris till årets Upplands-Broare 2020 skjuts fram till första 
Kommunfullmäktigesammanträdet 2021. 

2. Revidering av ”Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare” 
enligt följande: Pris för årets Upplands-Broare delas ut vid ett 
Kommunfullmäktigesammanträde under vårterminen för föregående år. 
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§ 130  Svar på motion om att skapa vackra 
grönområden i vår kommun 

 Dnr KS 17/0305 

Beslut 
Motionens förslag har tagits i beaktande. Upplands-Bro kommun har dock ett 
fungerande arbete genom funktioner både i egen regi samt via entreprenad för 
att kommunens invånare ska kunna vistas i vackra grönområden. Ingen 
förändring bedöms vara aktuell. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 
sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kerstin Åkare (V) föreslår i en motion till Kommunfullmäktige den 10 april 
2019 att Upplands-Bro kommun ska arbeta på nya sätt för att skapa vackra 
grönområden. I motionen beskrivs bland annat att Enköping på senare år 
arbetat med att skapa grönområden med mer perenna växter vilket motionären 
vill se mer av även i Upplands-Bro kommun. 

Motionären yrkar för Vänsterpartiets räkning på följande:  

• Entreprenaden för renhållning, plogning och sandning avslutas. 

• Kommunen bygger upp en verksamhet i egen regi som sköter 
parkytor, renhållning, snöröjning, sandning med mera. 

• Kommunen inrättar tjänsten kommunträdgårdsmästare. 

Den 25 maj 2020 antog tekniska nämnden samhällsbyggnadskontorets yttrade 
daterat den 20 januari 2020 som sitt eget. I yttrandet framkommer att stora 
delar av innehållet i motionen redan uppfylls genom funktioner inom tekniska 
avdelningens verksamhet. Även rollen som kommunsträdgårdsmästare bedöms 
täckas upp av den samlade kompetens som finns inom tekniska avdelningen.  

I yttrandet konstateras att en mindre del av driften idag sker i egen regi och 
resterande på entreprenad. Det framhålls dock att balansen mellan egen regi 
och driftentreprenad bedöms väl avvägd i dagsläget. Med hänsyn till detta samt 
de stora kostnader och den omfattande process en utökning av egen drift skulle 
innebära, bedöms en förändring inte aktuell. 

Kommunledningskontoret kan konstatera att motionens förslag har tagits i 
beaktande. Upplands-Bro kommun har ett fungerande arbete genom funktioner 
både i egen regi samt via entreprenad för att kommunens invånare ska kunna 
vistas i vackra grönområden. Ingen förändring bedöms vara aktuell. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juli 2020 

• Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun den 10 april 
2019 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 25 maj 2020. 

• Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 20 januari 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionens förslag har tagits i beaktande. Upplands-Bro kommun har dock ett 
fungerande arbete genom funktioner både i egen regi samt via entreprenad för 
att kommunens invånare ska kunna vistas i vackra grönområden. Ingen 
förändring bedöms vara aktuell. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet och yrkar på att motionen ska antas. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet 
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§ 131 Svar på motion om två 
medborgarkontor 

 Dnr KS 18/0110 

Beslut 
Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun har ett pågående 
arbete genom Trygghetscenter och Kontaktcenter som tillhandahåller flertalet 
av de tjänster och den service som efterfrågas i motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 
sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den 18 mars 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare med en motion 
med förslag om att kommunen ska inrätta två medborgarkontor för att skapa 
trygghet i kommunen. 

I februari 2020 invigdes Trygghetscenter i Bro, syftet med Trygghetscenter är 
att öka samarbetet mellan olika aktörer, jobba förebyggande med trygghet och 
vara ett nav för trygghetsarbetet i kommunen. Trygghetscenter ger även 
kommuninvånarna möjlighet att komma i kontakt och få hjälp från de olika 
verksamheterna. Kommuninvånarna kan även vända sig till Kontaktcenter som 
finns både i kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset. Kontaktcenter hjälper 
till med information och vägledning i kommunrelaterade frågor. 

Kommunledningskontoret anser att genom Trygghetscenter och Kontaktcenter 
tillhandahåller Upplands-Bro kommun flertalet av de tjänster och den service 
som efterfrågas i motionen  

Beslutsunderlag 
• Motion om två medborgarkontor 18 mars 2018 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun har ett pågående 
arbete genom Trygghetscenter och Kontaktcenter som tillhandahåller flertalet 
av de tjänster och den service som efterfrågas i motionen. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet och yrkar på att motionen ska antas. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet 
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§ 132  Svar på motion om 
trädförsörjningsstrategi 

 Dnr KS 19/0354 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet genom Sara Ridderstedt. I 
motionen yrkar Miljöpartiet att:  

• kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras 
nya träd i Upplands-Bro kommun, särskilt i de stadsdelarna där det har 
byggts mest på senare år.  

• Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi i enlighet med 
begreppet ekologisk kompensation (vägledning från Naturvårdsverket 
gällande stadsplanering). Naturvårdsverket anser att krav på 
kompensation särskilt bör övervägas i samband med intrång med höga 
naturvärden, vid påverkan på den gröna infrastrukturen och nya 
ekosystemtjänster samt i samband med påverkan på områden med högt 
exploateringstryck. 

Den 15 juni 2020 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att 
anta samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet framgår att 
samhällsbyggnadskontoret i dagsläget arbetar på ett strategiskt sätt med 
trädförsörjning. Inom samhällsbyggnadskontoret finns funktioner med kunskap 
och förståelse gällande bevarandevärde för träd, trädmiljöer och ekologiska 
kompensationer. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer dock att ett stödjande dokument om 
trädförsörjning kan vara ett användbart underlag i exploateringsområden, vid 
bedömning av riskträd i bostadsnära skog, inför schaktarbeten samt vid 
åtgärder i befintlig natur. Tekniska nämnden föreslår därför att 
samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett sådant dokument. 

Kommunledningskontoret håller med motionsställaren om vikten av att arbeta 
med trädbeståndet i kommunen som ett led i kommunens arbete med 
hållbarhet. Kommunledningskontoret kan konstatera att det både finns 
kompetens samt strategiskt pågående arbete i frågan inom 
samhällsbyggnadskontoret. Ett samlat dokument kan på ett positivt sätt bidra 
som underlag och vägledning för fortsatt arbete inom området. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2020 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 
2020. 

• Tekniska nämndens yttrande - motion om trädförsörjningsstrategi, 
daterad den 21 januari 2020 

• Motion om trädförsörjningsstrategi den 14 juni 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med följande: 

• Ett strategiskt kompetensbaserat arbete kring trädförsörjning pågår 
genom flera funktioner inom samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro 
kommun. 

• Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samlat 
dokument om trädförsörjning som underlag och vägledning för fortsatt 
arbete inom området. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas, Moderaternas, Kristdemokraternas 
och Centerpartiets räkning på återremiss enligt nedan: 

”Återremiss med uppdrag att ta fram en konsekvensanalys” 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till motionen. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till motionen. 

Katarina Olofsson (SD) stödjer för Sverigedemokraternas räkning förslag om 
återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut varav ett förslag är 
återremiss. Han frågar därför om ärendet ska avgöras idag. Han konstaterar 
därefter att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
Kommunstyrelsen i enlighet med Martin Normarks (L) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Sara Ridderstedt (MP) 
  



  PROTOKOLL 54 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 133 Svar på motion om en tryggare skola 
 Dnr KS 19/0432 

Beslut 
Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete 
som svarar mot motionens yrkanden i och med Upplands-Bromodellen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 
sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den 17 augusti 2019 inkom en motion om en tryggare skola till 
Kommunfullmäktige från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta om att införa socialpedagoger som mentorer i 
grundskolan för att skapa en tryggare skola. Utbildningsnämnden har fått ta del 
av motionen för yttrande. 

Utbildningskontoret bedömer i sitt yttrande att Upplands-Bro kommun redan 
har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden. 
Kommunledningskontoret delar Utbildningskontorets bedömning och anser 
därmed att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 

januari 2020 

• Utbildningskontorets yttrande den 23 december 2019  

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

• Motion om tryggare skola den 17 augusti 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete 
som svarar mot motionens yrkanden i och med Upplands-Bromodellen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen för Vänsterpartiets räkning. 

Kaj Bergenhill (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 



  PROTOKOLL 55 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 

• Utbildningsnämnden 
  



  PROTOKOLL 56 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 134  Svar på motion om att utreda 
förutsättningarna för fler personer att ha 
möjlighet att delta i Funkisfestivalen 

 Dnr KS 19/0480 

Beslut 
Motionen anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra 
Funkisfestivalen för fler redan pågår. 

Sammanfattning 
Den 5 september 2019 inkom en motion ifrån Socialdemokraterna om att 
utreda förutsättningarna för att fler personer ska ha en möjlighet att delta i 
Funkisfestivalen. Motionsställarna konstaterar att det hittills endast varit 
personer med funktionsvariation inom daglig verksamhet som har kunnat delta 
i festivalen.  

Funkisfestivalen, tidigare kallad funkismello är sångtävlingen för personer med 
funktionsvariationer. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang 
som leder till att så många personer som möjligt med intresse för att sjunga ska 
få möjlighet att stå på scen. 

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i sitt yttrande att ansvaret för 
Funkisfestivalen sedan januari 2020 ligger på kultur- och fritidskontoret då 
projektledaren flyttats från arbetsmarknadsenheten till kulturavdelningen. I och 
med detta pågår redan arbetet med att göra festivalen tillgänglig för alla över 
15 år med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS 
som bor, går i skolan eller arbetar i Upplands-Bro kommun. Ett arbete för att 
marknadsföra förändringen har inletts, bland annat genom en bredare 
marknadsföring via fler kanaler.  

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 
är besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2020 

• Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 
personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 
september 2019 

• Protokoll från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 
2020. 

• Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden den 30 mars 2020 



  PROTOKOLL 57 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra 
Funkisfestivalen för fler redan pågår. 

Yttranden 
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.  

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning. 

”När motionen skrevs var ordningen en annan. Socialdemokraterna ser positivt 
på att Funkisfestivalen blivit mer tillgänglig för fler personer, helt i linje med 
vår motion.” 

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 

  



  PROTOKOLL 58 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 135  Svar på motion om att illustrera och 
synliggöra kommunens historia och 
kulturarv 

 Dnr KS 19/0502 

Beslut 
Motionen bifalles. 

Sammanfattning 
Den 25 september 2019 lämnade Sara Ridderstedt (MP) in en motion med 
förslag om hur kommunens historia och kulturarv kan synliggöras. 
Motionsställaren föreslår följande: 

• en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller 
Kommunhusets foajé (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även 
tillgängligt i Bro) 

• att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp. 

Den 3 december 2019 yttrade sig Kultur- och fritidsnämnden om motionen. 
Nämnden beslutade att anta kultur- och fritidskontorets yttrade som sitt eget.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar engagemang och förslag för att 
ytterligare lyfta fram kommunens rika historia. Kultur- och fritidskontoret 
redogör i sitt yttrande om vad som har genomförts för att tillgängliggöra kultur 
för kommunmedborgarna under 2018-2019. I yttrandet konstateras också att 
det finns informationsskyltar vid flera kulturmiljöer i kommunen. Det framgår 
att det pågår insatser såsom röjning på vissa platser för att kunna byta ut 
befintliga skyltar där ett sådant behov finns. Dessutom finns det planering för 
att sätta upp nya skyltar för att informera Upplands-Broborna om flera platser 
och dess historia. 

Kultur- och fritidskontoret anser vidare att det skulle vara mycket värdefullt 
om kommunens historia kunde presenteras på en central plats i kommunhuset i 
Kungsängen och i Bro i utställningsform. Kontoret bedömer dock att en sådan 
insats skulle kräva en alltför stor kostnad i dagsläget då förslaget skulle 
innebära behov av en utställningsproducent samt en omfördelning av 
personalresurser för underhåll av utställningen. 

Med hänsyn till redogörelsen i Kultur- och fritidsnämndens yttrande anser 
Kommunledningskontoret att motionen anses vara besvarad. Permanenta 
utställningar i Kungsängen och Bro bedöms av budgetmässiga skäl inte vara 
aktuella att inrätta i dagsläget. Det är dock ett förslag att ta med i beaktande i 
framtida nya sätt att synliggöra kommunens historia för dess invånare. 



  PROTOKOLL 59 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2020 

• Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia inkommen 
den 24 september 2019 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden den 3 december 2019 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse med yttrande den 15 
november 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles.  

Yttrande 
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Sara Ridderstedt (MP) 
• Kultur- och fritidsnämnden  

  



  PROTOKOLL 60 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 136 Svar på motion om att anlägga en 
gång- och cykelbana mellan Bro och 
Bålsta 

 Dnr KS 19/0556 

Beslut 
Motionen anses besvarad då det i kommunens gång- och cykelplan finns med 
som en åtgärd att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg mellan Bro och 
Bålsta.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 
sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
En motion har inkommit från Vänsterpartiet genom Erik Karlsson med förslag 
att kommunen ska anlägga en kombinerad gång- och cykelväg mellan Bro och 
Bålsta mot Enköping. Förslaget är att Upplands-Bro kommun gemensamt med 
Håbo kommun ska utreda och anlägga en kombinerad cykel- och gångväg 
mellan dessa tätorter. Det föreslås att den tidigare banvallen mellan 
kommunerna kan användas för en stor del av sträckan. 

Tekniska nämnden ser positivt på förslaget och instämmer i att en trafiksäker 
gång- och cykelväg bör finnas mellan Bro och Bålsta. Dock är kommunen 
varken markägare eller väghållare på den nämnda sträckan längs med 
Enköpingsvägen. Kommunen för en aktiv dialog med Trafikverket i ärendet 
och hoppas på att kunna påverka prioriteringarna hos Trafikverket. Kommunen 
har hittills byggt och planerar för en gång- och cykelväg med regional standard 
genom Bro i olika etapper, som samhällsbyggnadskontoret redogör för i sitt 
yttrande. 

Kommunledningskontoret bedömer att motionen är besvarad då det i 
kommunens gång- och cykelplan finns med som en åtgärd att skapa en 
trafiksäker gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 juli 2020 

• Motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 
och Bålsta mot Enköping. 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 
2020. 

• Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 11 december 2019. 



  PROTOKOLL 61 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då det i kommunens gång- och cykelplan finns med 
som en åtgärd att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg mellan Bro och 
Bålsta.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar på att motionen bifalles. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Motionsställaren 
• Tekniska nämnden 

  



  PROTOKOLL 62 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 137  Entledigande av Anette Nyberg (SD) 
som ledamot i Socialnämnden 

 Dnr KS 20/0023 

Beslut 
Anette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och i 
Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 3 september 2020. 

Förslag till beslut 
Anette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och i 
Socialnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Anette Nyberg (SD) 
• Socialnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 63 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 138  Entledigande av Bo Nersing (SD) som 
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 

 Dnr KS 20/0024 

Beslut 
Bo Nersing (SD) entledigas som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Bo Nersing (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 3 september 2020. 

Förslag till beslut 
Bo Nersing (SD) entledigas som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Bo Nersing (SD) 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreteraren 

  



  PROTOKOLL 64 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 139  Entledigande av Fredrik Sternbrink (M) 
som ledamot i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Fredrik Sternbrink (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Fredrik Sternbrink (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 24 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
Fredrik Sternbrink (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Fredrik Sternbrink (M) 
• Utbildningsnämnden (anmäls) 
• Förtroendemannaregistret 
• Kansliavdelningen 

  



  PROTOKOLL 65 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 140  Entledigande av Kristina Henriksson 
(V) som ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr KS 20/0024 

Beslut 
Kristina Henriksson (V) entledigas som ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Kristina Henriksson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 22 september 2020. 

Förslag till beslut 
Kristina Henriksson (V) entledigas som ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Kristina Henriksson (V) 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 66 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 141  Entledigande av Linda Pettersson (S) 
som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KS 20/0027 

Beslut 
Linda Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning 
Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 21 september 2020. 

Förslag till beslut 
Linda Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslutet skickas till: 

• Linda Pettersson (S) 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 67 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 142  Entledigande av Linda Pettersson (S) 
som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Linda Pettersson (S) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 21 september 2020. 

Förslag till beslut 
Linda Pettersson (S) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Linda Pettersson (S) 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 68 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 143  Entledigande av Lena Åkerlind (M) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Lena Åkerlind (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Lena Åkerlind (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 24 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
Lena Åkerlind (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Lena Åkerlind (M) 
• Utbildningsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 69 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 144  Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2020 

 Dnr KS 19/0614 

Beslut 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: Anders 
Eklöf (L) 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska 
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 
andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 
ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio samt tre ersättare. 
Styrelsen väljs årligen om från 1 januari till och med 31 december. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: XX (L) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• De valda 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 70 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 145  Val av ny ledamot och vice ordförande i 
Socialnämnden efter Lisbeth Waern 
(M) 

 Dnr KS 20/0023 

Beslut 
1. Birgitta Dickson (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter 

Lisbeth Waern. 

2. Birgitta Dickson (M) utses till ny vice ordförande i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Lisbeth Waern (M) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot 
och vice ordförande i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2020. 

Förslag till beslut 
1. XX (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Lisbeth Waern. 

2. XX (M) utses till ny vice ordförande i Socialnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

1. Birgitta Dickson (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter 
Lisbeth Waern. 

2. Birgitta Dickson (M) utses till ny vice ordförande i Socialnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde / de valda 
• Socialnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 71 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 146  Val av en ersättare i Socialnämnden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Anette Nyberg (SD) utses till ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden utses XX (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) föreslår att Anette Nyberg (SD) utses till ersättare i 
Socialnämnden. 

Beslutet skickas till:  
• Den valde / de valda 
• Socialnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 72 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 147  Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Ulf Hilonen (L) 

 Dnr KS 20/0023 

Beslut 
Johan Skånberg (L) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Ulf Hilonen 
(L). 

Sammanfattning 
Ulf Hilonen (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 
Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (L) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Ulf Hilonen (L). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Johan Skånberg (L) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Ulf Hilonen 
(L). 
Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Socialnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 73 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 148  Val av ny ledamot i Socialnämnden 
efter Anette Nyberg (SD) 

 Dnr KS 20/0023 

Beslut 
Jasmin Norgren (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Anette 
Nyberg (SD) 

Sammanfattning 
Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i Socialnämnden. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Anette Nyberg (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Jasmin Norgren (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Anette 
Nyberg (SD) 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Socialnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 74 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 149  Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Bo Nersing 
(SD) 

 Dnr KS 20/0024 

Beslut 
Simon Norgren (SD) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Bo Nersing (SD). 

Sammanfattning 
Bo Nersing (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ledamot. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Bo Nersing 
(SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Simon Norgren (SD) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Bo Nersing (SD). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreteraren 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 75 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 150  Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: Bo Nersing SD. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) föreslår att Bo Nersing (SD) utses till ersättare i Äldre- 
och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreteraren 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 76 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 151  Val av ledamöter och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamot i Valnämnden utses: XX (MP).  

2. Till ersättare i Valnämnden utses: XX (MP)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 77 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 152  Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX och XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  
Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 78 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 153  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Ida Dahlgren (M) utses till ombud enligt begravningsförordningen. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska Länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020. 

Förslag till beslut 
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  
Ida Dahlgren (M) utses till ombud enligt begravningsförordningen. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 79 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 154  Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V) 

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 80 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 155  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Linda Du Rietz 
(L) 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Anders Eklöf (L) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
efter Linda Du Rietz (L). 

Sammanfattning 
Linda Du Rietz (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Ny ersättare behöver därför tillsättas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2020. 

Förslag till beslut 
X (L) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Linda Du 
Rietz (L). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Anders Eklöf (L) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
efter Linda Du Rietz (L). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Förtroendemannaregistret 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 81 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 156  Val av ny ersättare i 
Kommunfullmäktiges valberedning efter 
Lisbeth Waern (M) 

 Dnr KS 18/0390 

Beslut 
Kerstin Molander (M) utses till ny ersättare i Kommunfullmäktiges 
valberedning efter Lisbeth Waern (M). 

Sammanfattning 
Lisbeth Waern (M) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare i 
Kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning efter 
Lisbeth Waern (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Kerstin Molander (M) utses till ny ersättare i Kommunfullmäktiges 
valberedning efter Lisbeth Waern (M). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunfullmäktiges valberedning 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 82 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 157  Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen 
efter Lisbeth Waern (M) 

 Dnr KS 20/0022 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Lisbeth Waern (M) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot i 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth Waern (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 83 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 158  Val av ny ledamot i 
Utbildningsnämnden efter Fredrik 
Sternbrink (M) 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Lena Åkerlind (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Fredrik 
Sternbrink (M). 

Sammanfattning 
Fredrik Sternbrink (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Utbildningsnämnden. En ny ledamot ska därför utses av 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Fredrik Sternbrink 
(M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Lena Åkerlind (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Fredrik 
Sternbrink (M). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Utbildningsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 84 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 159  Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Lena 
Åkerlind (M) 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning 
Lena Åkerlind (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. En ny ersättare ska därför utses av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena Åkerlind (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 85 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 160 Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Kristina 
Henriksson (V) 

 Dnr KS 20/0024 

Beslut 
Eva Risberg (V) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Kristina Henriksson (V). 

Sammanfattning 
Kristina Henriksson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 
ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (V) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Kristina 
Henriksson (V). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) föreslår att Eva Risberg (V) utses till ny ledamot i Äldre- 
och omsorgsnämnden efter Kristina Henriksson (V). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 86 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 161  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Linda 
Pettersson (S) 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Linda 
Pettersson (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 87 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 162  Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Linda Pettersson 
(S) 

 Dnr KS 20/0027 

Beslut 
Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning 
Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Linda 
Pettersson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs.  
  



  PROTOKOLL 88 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 163 Allmänhetens fråga 
 

• Martin Normark (L) besvarar frågor från allmänheten gällande Torget 4 
och daglig verksamhet. 

• Martin Normark (L) besvarar fråga från allmänheten gällande 
publicering av synpunkter för de fördjupade översiktsplanerna för 
Kungsängen och Bro. 

   



  PROTOKOLL 89 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 164 Övrigt 
   

• Ordföranden Anders Åkerlind (M) inleder sammanträdet med en tyst 
minut för Gudrun och Börje Sandén med anledning av deras bortgång 
våren 2020 och deras stora betydelse för kulturen/historien i Upplands-
Bro kommun. 

• Martin Normark (M) meddelar att det blir ett extrainsatt sammanträde 
för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige den 14 oktober 2020. 

  



  PROTOKOLL 90 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-09-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 165 Anmälningar 
1. Motion om statsodling och odling i förskolor och skolor från 

Socialdemokraterna inkommen den 16 september 2020  

2. Återtagande av medborgarförslag om bullervall längs 
Granhammarsvägen för bullerskydd för boende på Banjovägen  

3. Tekniska nämndens beslut § 65 Medborgarförslag om belysning längs 
gångstig i Bro  

4. Tekniska nämndens beslut §57 Svar på medborgarförslag om att 
anlägga en gångväg med belysning i Bro  

5. Tekniska nämndens beslut § 56 Svar på medborgarförslag om 
minskning av kommersiell trafik på Granhammarsvägen  

6. Tekniska nämndens beslut §63 Medborgarförslag om att anordna 
farthinder och digitala hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen i Brunna 
Park för ökad trygghet i trafiken.  

7. Tekniska nämndens beslut §64 Medborgarförslag om att ordna 
"bebisgunga" till Penselparken och Drömparken  

8. Tekniska nämndens beslut §58 Svar på medborgarförslag om att bygga 
farthinder samt gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och 
Lärarvägen  

9. Tekniska nämndens beslut § 66 Svar på medborgarförslag om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen  

10. Tekniska nämndens beslut §68 Medborgarförslag om förbättrad 
gångväg på skolväg.  

11. Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets 
förbundsordning  

12. Revisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen  

13. Revisionsberättelse för år 2019 – Brandkåren Attunda  
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