
Handlingar till 
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Medborgarförslag om att kommunen ska 
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 
65 år 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 29 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 

tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommen den 29 november 2018.

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren
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Kommunledningskontoret 
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att anlägga en gång- och 
cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gång- och 

cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommen den 23 januari 2019.

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren

 Tekniska nämnden



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 23 januari 2019 16:40 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 

Inskickade svar 

Namn  

  

  

  

 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Gång- & cykelbana ut mot 

Frölundavägen på Lennartsnäs. 



Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig

beskri vning av ditt
medborgarförslag.

Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Då många rör sig i kommunens
grönområden och vägen ut mot
Lennartsnäs, en väg som är mkt
trafikerad med höga hastigheter men
idag utan breda vägrenar, en sträcka
där många promenerar, springer,
cyklar, rider samt åker rullskidor, samt
att fler kan röra sig ut mot Frölunda
Frilufsområde och dess närområde. Så
förslaget att bygga en gång - cykelbana
från rondellen vid OKQ8 till
fyr vägskorsningen där Frölundavägen
börjar, där mycket av trafiken far åt
olika håll, så vägarna därefter är idag
betydligt mindre trafikerade. Då
järnvägstunneln är trång kan det vara
en lösning med en enbart växelvis
envägs riktning, likt den lösning som
är över Strandvägens
järnvägsövergång. Det ökar
tryggheten för cyklister och de som rör
på sig här och möjligheten att fler så
även vill framgent.

Detta är ett mail frå n Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 
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2019-01-09 KS 19/0019  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att anlägga 
blomsterängar 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 21 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att anlägga 

blomsterängar på kommunens större gräsytor. Dels för att minska utsläpp av 

avgaser när gräsmattorna klipps och för att öka den biologiska mångfalden. 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 21 december 2018. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-24 KS 19/0020  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att göra om del av Gamla 
Enköpingsvägen till en bygata med lägre 
hastighet 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 20 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att göra om en del av 

Gamla Enköpingsvägen till en så kallad bygata med lägre hastighet. 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommen den 20 december 2018. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Medborgarförslag om att årligen utse den eller 
de vackraste byggnaderna i Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 26 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att årligen utse den eller 

de vackraste byggnaderna i Upplands-Bro. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommen den 26 januari 2019.

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren

 Kommunstyrelsen



Från:  
  

  
  

Ämne: Medborgarförslag om att årligen utse den eller de vackraste byggnaden 
i Upplands-Bro  

Medborgarförslag till Upplands-Bro kommun 

Att årligen utse den vackraste byggnaden i Upplands-Bro kommun 

Upplands-Bro är sedan många år en av Stockholms läns mest expansiva kommuner. 

 Den politiska enigheten om detta har under hela denna tid varit stor. Expansionen har dessutom i 

stor sett gått bra och inte mött större protester bland medborgarna. 

I samband med den fortsatta expansionen är det viktigt att fokus också läggs på utformningen av 

bebyggelsen och att också uppmärksamma det estetiska i samband med fortsatt utbyggnad. 

Föreslår därför att Upplands-Bro kommun årligen utser den vackraste byggnaden. Det finns 

många kommuner som sedan många år använder sig av detta tex. Nacka.  

Har inga synpunkter om byggnaden skall vara ny eller gammal och om det i så fall skall vara två 

olika utmärkelser eller ej utan anser att Upplands-Bro kommun själva skall utforma utmärkelsen 

eller priset. 

Mvh 

  

  

 



Stäket den 27 januari 2019  

  

 
 

  
  

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 
 

 
 

 Stäket : en plats, en borg, en gård 
 

Historien om en plats, en borg och en gård som kan länkas till många historiska händelser i Sverige 
 
Få enskilda platser har betytt lika mycket för Sveriges historia som Almare Stäket. Dess historia - borgen, gården, 
ön, holmen och dess närmaste omgivningar - utgör ett fascinerande mellansvenskt mikrokosmos, vars förflutna 
avspeglar hela den färgstarka och växlingsrika historia som förknippas med termer som medeltid, Vasatid, 
stormaktstid och frihetstid, nyklassicism och också händelser under andra världskriget. 
 
Några av de hårdaste och bittraste väpnade uppgörelserna i det svenska förflutna har utkämpats här. I mångt 
och mycket präglade striderna om Almare Stäket den svenska rikshistorien i ett av dess mest avgörande skeden, mitt 
i skärningspunkten mellan medeltiden och tidigmodern tid. 
 
Det tar bara några minuter att förflytta sig mellan kulturellt värdefulla lämningar i och kring Stäksön, men den som 
unnar sig tid till detta får en ovanligt stor portion kunskap av nationell relevans. Att analysera Almare Stäket är som 
att vandra igenom en grundkurs i svensk historia, med huvudpersonerna och de tidstypiska projekten i förgrunden. 
 
https://www.adlibris.com/se/bok/almare-staket-en-plats-en-borg-en-gard-9789188435378 
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Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 
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Medborgarförslag om att minska de sociala 
problemen i Bro och samtidigt skapa bättre 
förutsättningar för framtida investeringar 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 11 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att minska de sociala 

problemen i Bro och samtidigt skapa bättre förutsättningar för framtida 

investeringar. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommen den 11 januari 2019.

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren

 Kommunstyrelsen
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Hillevi Montor 

Kanslistaben 

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om att stoppa försäljningen 
av Villa Skoga 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat i och med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 19 december 2017 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren vill att 

försäljningen av Villa Skoga ska stoppas. Förslagsställaren menar att Villa 

Skoga har ett kulturhistoriskt värde för medborgarna i Upplands-Bro och att 

om försäljningen sker finns det inga garantier att huset kommer att behållas i 

dess ursprungliga skick eller att det på sikt kommer att säljas vidare med risk 

att det rivs.  Den 20 december beslutade Kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget skulle överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen beslöt den 31 maj 2017 efter noggrann utredning att sälja 

Kungsängens Kyrkby (Villa Skoga) med syfte att kunna bevara Villa Skoga 

och samtidigt upprätta en detaljplan för hur fastigheten får användas 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslaget inkommet den 19 december 2017

 Kommunledningskotorets tjänsteskrivelse den 7 december 2018

Ärendet 

Den 19 december 2017 inkom ett medborgarförslag om att stoppa försäljningen 

av Villa Skoga. Förslagsställaren menar att Villa Skoga är Kungsängens själ 

och hänvisar till Stockholms Länsmuseum som anser att byggnaden har samma 

kulturvärde som kyrkan och hembygdsgården, och till Länsstyrelsen som anser 

att Villa Skoga har ett kulturhistoriskt värde för Upplands-Bros medborgare. 

Vidare anser förslagsställaren att 5 miljoner kronor som det skulle kosta för 

kommunen att behålla huset inte kan vara för dyrt om man ser det i förhållande 

till de summor som investerats i idrottsanläggningar, ungdomens hus och ny 

förskola. Vid en försäljning menar förslagsställaren att det inte finns några 

garantier att huset kommer att behållas i dess ursprungliga skick och att det 

finns risk för att huset säljs vidare med risk för att det rivs. Istället föreslås att 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2018-12-07 KS 17/0389 

Villa Skoga kan användas för olika aktiviteter som inte får plats i det nya 

kulturhuset. 

I december 2016 genomförde samhällsbyggnadskontoret på uppdrag av 

kommunstyrelsen en besiktning av Villa Skoga. Uppdraget omfattade en 

teknisk besiktning och utredning för att bedöma byggnadens tekniska status, 

synliga brister och framtida underhållsbehov utöver det normala underhållet. 

Renoveringskostnaderna för de mer akuta renoveringsbehoven bedömdes vid 

denna besiktning uppgå till ca 4 miljoner kronor (exkl. moms). 

Samhällsbyggnadskontoret lät även värdera fastigheten i februari 2017, där 

bedömdes marknadsvärdet till 5,2 miljoner kronor med beaktande av 

byggnadens renoveringsbehov.  

Efter att kommunstyrelsen beslutat att ge tillväxtchefen i uppdrag att upprätta 

markanvisningsavtal 2016-06-08 (§80) mottog kommunen en intresseanmälan 

av intressenter att förvärva fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa 

Skoga) med syfte att kunna renovera och bevara Villa Skoga, och att samtidigt 

kunna utveckla fastigheten för andra ändamål som boende och/eller 

verksamheter. 

Med beaktande av dessa förutsättningar beslöt kommunstyrelsen att sälja del av 

fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) 2017-11-08 (§120) och 

upprätta en detaljplan med skyddsbestämmelser och bestämmelser för hur 

fastigheten får användas för att kunna säkerställa bevarandet av själva 

byggnaden.  

Barnperspektiv 

Villa skoga är en historisk byggnad och Kommunstyrelsens beslut att sälja 

Villa Skoga har tagits i syfte att bevara och upprusta fastigheten. På så sätt 

kommer fastigheten att kunna ge medborgarna, däribland barn och unga, 

möjligheten att ta del av Upplands-Bros kulturhistoriska arv.  

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

1. Medborgarförslag

Beslut sänds till 

• Förslagsställaren



PROTOKOLLSUTDRAG 9 (33) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

§ 5 Medborgarförslag om att stoppa 
försäljningen av Villa Skoga 
Dnr KS 17/0389 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat i och med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 19 december 2017 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren vill att 

försäljningen av Villa Skoga ska stoppas. Förslagsställaren menar att Villa 

Skoga har ett kulturhistoriskt värde för medborgarna i Upplands-Bro och att 

om försäljningen sker finns det inga garantier att huset kommer att behållas i 

dess ursprungliga skick eller att det på sikt kommer att säljas vidare med risk 

att det rivs.  Den 20 december beslutade Kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget skulle överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen beslöt den 31 maj 2017 efter noggrann utredning att sälja 

Kungsängens Kyrkby (Villa Skoga) med syfte att kunna bevara Villa Skoga 

och samtidigt upprätta en detaljplan för hur fastigheten får användas 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslaget inkommet den 19 december 2017

 Kommunledningskotorets tjänsteskrivelse den 7 december 2018

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat i och med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Protokollsanteckning 

Kerstin Åkare (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning 

”Vänsterpartiet anser att det är under all kritik att medborgarförslaget om att 

stoppa  

försäljningen av Villa Skoga tas upp till behandling långt efter att försäljningen 

är genomförd.” 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019.

Ärendet 

Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter 

beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, Kf § 61. I kommunallagen och 

Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om 

möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de 

medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på 

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde.  

Den 8 januari 2019 fanns 36 obesvarade medborgarförslag. 

Medborgarförslag Inkom Behandling 

Göra om del av Gamla 

Enköpingsvägen till en bygata 

20 december 2018 Tas upp vid 

Kommunfullmäktige 

6 februari 2019. 

Anlägga blomsterängar i 

stället för att klippa 

gräsmattor 

21 december 2018 Tas upp vid 

Kommunfullmäktige 

6 februari 2019. 

Markanvisning för bostäder 

som planeras att byggas i form 

3 december 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 19 

december 2018 till 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6) 
2019-01-08 KS 19/0012 

av byggemenskap Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Tillhandahålla gratis 

halkskydd 

29 november 2018 Tas upp vid 

Kommunfullmäktige 

6 februari 2019. 

Se över bidragssystemet 

Snabb slant 

14 november 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 19 

december 2018 till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. 

Solceller på taken, 

Kungsängens nya IP 

14 november 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 19 

december 2018 till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. 

Ny busshållplats vid 

Sandhagsrondellen 

12 november 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 21 

november 2018 till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Utformningen av den stora 

gräsytan mellan Finnstastigen 

och Fjärilsstigen i Bro 

15 oktober 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 21 

november 2018 till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Upplands-Brogymnasiet ska 

samarbeta med KSK och ta 

fram ett handbollsprogram på 

UBG 

16 oktober 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 21 

november 2018 till 

Utbildningsnämnden. 

Bygga en utomhusbassäng vid 

idrottsplatsen i Kungsängen 

31 augusti 2018 Medborgarförslaget 

remitterades 19 

september 2018 till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. 

Investera i en 

solcellsanläggning till 

kommunhuset 

30 maj 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 13 juni 

2018 till 

Kommunstyrelsen för 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6) 
2019-01-08 KS 19/0012 

beslut. 

Fler sittbänkar i Kungsängens 

centrum 

19 april 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 16 maj 

2018 till Tekniska 

nämnden för beslut.  

Namnändring av rondellen vid 

Norrboda 

9 april 2018 Medborgarförslaget 

överlämnades 13 juni 

2018 till Tekniska 

nämnden för beslut. 

Bygga två hundrastgårdar vid 

Strandvägen i Kungsängen 

4 april 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

oktober 2018 till 

Tekniska nämnden för 

beslut. 

Upplands-Bros bidrag till en 

hållbar framtid 

29 mars 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

oktober 2018 till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Införa betalparkering vid 

Fjärilsstigen/Finnstastigen 

23 februari 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 21 

mars 2018 till Tekniska 

nämnden för beslut. 

Mer belysning vid 

parkeringen i Bro centrum 

30 januari 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 14 

februari 2018 till 

Tekniska nämnden för 

beslut. 

Ökad insyn och öppenhet runt 

parkeringen i Bro centrum 

30 januari 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 14 

februari 2018 till 

Tekniska nämnden för 

beslut. 

Bygga en hundrastgård i norra 

Brunna 

30 januari 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 14 

februari 2018 till 

Tekniska nämnden för 

beslut. 

Skapa en Beybladepark samt 

turnering 

19 december 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6) 
2019-01-08 KS 19/0012 

december 2017 till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beredning. 

Gratis broddar till äldre 28 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 14 

februari 2018 till 

Socialnämnden för 

beslut. 

Väderskydd och bänkar i 

Norrboda 

20 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 till 

Tekniska nämnden för 

beslut. 

Pulkabacke på markytan vid 

Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen 

7 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 till 

Tekniska nämnden för 

beslut. 

Bredda stigen för mer 

framkomlighet på 

Strandvägen i Kungsängen 

7 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 till 

Tekniska nämnden för 

beslut. 

Sopsortering på Brunna 

förskola 

3 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

oktober 2018 till 

Utbildningsnämnden 

för beslut. 

Utegym i Upplands-Bro 

kommun 

2 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 till 

Tekniska nämnden 

samt Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. Kultur- och 

fritidsnämnden har 

lämnat yttrande 22 maj 

2018. 

Placering av staty i Bro 

centrum 

13 oktober 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 18 

oktober 2017 till 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6) 
2019-01-08 KS 19/0012 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. 

Att bygga ett utegym i Bro 11 juli 2017 Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår 

22 maj 2018 att 

överlåta 

medborgarförslaget till 

Tekniska nämnden. 

Att riva Sparbankshuset och 

återställa torget 

16 juni 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 till 

Kommunstyrelsen. 

Om service till äldre 16 juni 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 till 

Socialnämnden för 

beslut. 

Om patrullerande väktare i 

tätorterna Bro och Kungsängen 

8 maj 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

mars 2017 till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-

området  

18 april 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 10 

maj 2017 till Tekniska 

nämnden för beslut.  

Om obegränsad ledsagarservice 3 november 2016 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Socialnämnden för 

yttrande den 30 

november 2016.  

Ge bidrag till föreningar och 

organisationer för inköp av 

hjärtstartare  

9 mars 2016 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 23 

mars 2016 till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Stranden i Kungsängen 25 januari 2016 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

februari 2017 till 

Kommunstyrelsen för 

beslut.  

Bygga hyreshus på 

Lantmätarvägen  

1 november 2015 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 16 

december 2015 till 

Kommunstyrelsen för 

beslut.  



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6) 
2019-01-08 KS 19/0012 

Barnperspektiv 

Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige, 

behandlar frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En 

barnkonsekvensanalys kommer att göras på varje enskilt medborgarförslag.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson 

Kommundirektör Andrea Andersson 

Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga kontorschefer

 Utvecklingschef



PROTOKOLLSUTDRAG 15 (33) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

§ 9 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2019 
Dnr KS 19/0012 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019.

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer

 Utvecklingschef



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2019-01-08 KS 19/0011 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den första för år 2019. 

För närvarande finns 25 obesvarade motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Ärendet 

Kommunallagen säger att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid 

ska detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till 

Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att 

avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt. 

Kommunstyrelsen Inkom Remitterad 

till/behandling 

KS 15/0785 

Motion – Nystart för 

Brunna 

Börje Wredén (L), 

Nawal Al-Ibrahim (L), 

Niklas Odelberg (L) 

Marianne Stigle (L) 

3 juni 2015 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

3 juni 2015. Remitterad 

till Tekniska nämnden 

för yttrande den 26 

oktober 2015. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2019-01-08 KS 19/0011 

 
 

 

första kvartalet 2019. 

KS 16/0313 

Motion om inrättande 

av namnberedning 

Martin Normark (L) 

Börje Wredén (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

19 oktober 2016 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

19 oktober 2016. 

Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande den 

2 november 2016. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 16/0362 

Motion om öppna 

nämndmöten 

Kerstin Åkare (V) 

29 november 2016 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

30 november 2016. 

Remitterad till 

Demokratikommittén för 

yttrande. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0128 

Motion om att införa 

kommunala 

ordningsvakter i 

Upplands-Bro 

Börje Wredén (L) 

Martin Normark (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

Marianne Stigle (L) 

Anders Eklöf (L) 

21 april 2017 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

10 maj 2017. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0173 

Motion om ekodukter i 

Upplands-Bro 

Börje Wredén (L) 

Martin Normark (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

10 maj 2017 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

14 juni 2017. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0170 

Motion om projekt för 

10 maj 2017 Anmäldes som 

inkommen till 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (7)  
2019-01-08 KS 19/0011 

 
 

 

att få barn och elever att 

röra sig mer 

Fredrik Kjos (M) 

Kommunfullmäktige den 

10 maj 2017. Remitterad 

till Utbildningsnämnden 

för yttrande den 10 april 

2018. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0202 

Motion om 

integrationsstrategi för 

Upplands-Bro kommun 

Martin Normark (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

14 juni 2017 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

13 september 2017. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0206 

Motion avseende 

Trygghetspaket för Bro 

centrum 

Fredrik Kjos (M) 

16 juni 2017 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

13 september 2017. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0253 

Motion om 

tiggeriförbud 

Fredrik Kjos (M) 

1 september 2017 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

16 maj 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0313 

Motion om 

fältassistenter 

Kerstin Åkare (V) 

23 oktober 2017 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

22 november 2017. 

Remitterad till 

Socialnämnden för 

yttrande den 10 april 

2018. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 17/0305 

Motion om att skapa 

vackra grönområden i 

16 oktober 2017 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

18 oktober 2017. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2019-01-08 KS 19/0011 

 
 

 

vår kommun 

Kerstin Åkare (V) 

Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande den 

10 april 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0048 

Motion om att 

underlätta för pendlare i 

Kungsängen 

Marcus Sköld (M) 

31 januari 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

14 mars 2018. 

Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande den 

29 mars 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0080 

Motion om giftermål 

med minderåriga 

Minna Ahokas (M) 

27 februari 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

21 mars 2018. 

Remitterad till 

Socialnämnden för 

yttrande den 23 mars 

2018. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0112 

Motion om Bostad för 

all / Hem för alla 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

21 mars 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0110 

Motion om två 

medborgarkontor 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

21 mars 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0109 

Motion om 

stadsträdgårdsmästare 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

21 mars 2018. 

Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande den 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (7)  
2019-01-08 KS 19/0011 

 
 

 

23 mars 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0108 

Motion om ett 

kulturhus som är ett 

kulturhus 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

21 mars 2018. 

Remitterad till Kultur- 

och fritidsnämnden för 

yttrande den 23 mars 

2018. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0107 

Motion om att återta 

Hagtorp i egen regi 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

21 mars 2018. 

Remitterad till 

Socialnämnden för 

yttrande den 23 mars 

2018. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0127 

Motion om mensskydd 

Kerstin Åkare (V) 

23 mars 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

16 maj 2018. Remitterad 

till Socialnämnden den 

10 april 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0188 

Motion om 

skyddskläder till 

personalen på förskolor 

Minna Ahokas (M) 

9 maj 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

16 maj 2018. Remitterad 

till Utbildningsnämnden 

den 18 september 2018.  

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2019. 

KS 18/0170 25 april 2018 Anmäldes som 

inkommen till 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (7)  
2019-01-08 KS 19/0011 

 
 

 

Motion om 6 timmars 

arbetsdag med 

bibehållen lön i vård 

och omsorg 

Kerstin Åkare (V) 

Kommunfullmäktige den 

16 maj 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2019. 

KS 18/0255 

Motion om 

allmänhetens fråga 

Kerstin Åkare (V) 

13 juni 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

13 juni 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

första kvartalet 2019. 

KS 18/0256 

Motion om att bo bra 

också som årsrik i 

Upplands-Bro 

Martin Normark (L), 

Börje Wredén (L), 

Nawal Al-Ibrahim (L), 

Niklas Odelberg (L) 

13 juni 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

13 juni 2018. Remitterad 

till Socialnämnden den 

18 september 2018. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2019. 

KS 18/0257 

Motion om en väg in 

för uthyrning av 

kommunala lokaler 

Jan-Ove Stefansson 

(KD), Jan-Erik Björk 

(KD) 

13 juni 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

13 juni 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2019. 

KS 18/0327 

Motion om obligatorisk 

språkförskola för 

nyanlända barn/barn till 

nyanlända 

Anders Eklöf (L), Börje 

Wredén (L), Niklas 

Odelberg (L), Martin 

Normark (L) 

16 maj 2018 Anmäldes som 

inkommen till 

Kommunfullmäktige den 

19 september 2018. 

Remitterad till 

Utbildningsnämnden den 

18 september 2018. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2019. 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 7 (7)  
2019-01-08 KS 19/0011 

 
 

 

Barnperspektiv 

De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för 

barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en 

barnkonsekvensanalys. 

Kommunledningskontoret 

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Andrea Andersson 

 Kanslichef 

  

Beslut sänds till 

 Samtliga kontorschefer 

 Utvecklingschef 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 16 (33) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

§ 10 Redovisning av obesvarade motioner 
2019 
Dnr KS 19/0011 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den första för år 2019. 

För närvarande finns 25 obesvarade motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer

 Utvecklingschef



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2019-01-08 KS 19/0013 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Allmänhetens frågestund 2019 

Förslag till beslut 

1. Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.

2. Frågestunden börjar kl. 18:30.

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 

varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 

kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 

på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från 

partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara 

på frågorna. 

För att underlätta planering och genomförande av 

kommunfullmäktigesammanträdet föreslås att reglerna för allmänhetens 

frågestund uppdateras så att frågestunden förläggs till kl. 18:30 i stället för 

19:00. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut har inga märkbara konsekvenser för barn eller unga. Alla 

medborgare oavsett ålder, har samma möjlighet att ställa frågor enligt reglerna 

för allmänhetens frågor.   

Maria Johansson 

Kommundirektör Karl Öhlander 

Utvecklingschef 

Bilagor 

1. Regler för allmänhetens frågestund



PROTOKOLLSUTDRAG 17 (33) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

§ 11 Allmänhetens frågestund 2019 
Dnr KS 19/0013 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.

2. Frågestunden börjar kl. 18.30.

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 

varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 

kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 

på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från 

partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara 

på frågorna. 

För att underlätta planering och genomförande av 

kommunfullmäktigesammanträdet föreslås att reglerna för allmänhetens 

frågestund uppdateras så att frågestunden förläggs till kl. 18.30 i stället för 

19:00.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.

2. Frågestunden börjar kl. 18.30.



1(1) 

Nr 7 

Ersätter 6 

FÖRFATTNINGSSAMLING

Gäller 

fr.o.m. 

REGLER FÖR ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND 

Antagna av kommunfullmäktige 1974-02-25, § 27, senast reviderade av 

Kommunfullmäktige

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund 

för allmänheten ska anordnas under kommande år. 

Beslutar Kommunfullmäktige att frågestund ska anordnas ska den hållas under Kom-

munfullmäktige sammanträde kl. 18.30. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för

genomförande av frågestunden. 

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens, 

annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighets-

utövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som 

arbetsgivare. 

Fråga kan ställas muntligt eller skriftligt och Kommunfullmäktiges sekreterare är i så 

fall allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning. 

Fråga kan lämnas in på något av följande sätt: 

a) Till kommunkansliet senast kl. 12.00 två arbetsdagar före dag för fråge-

stund. 

b) Till presidiet omedelbart före frågestund.

Fråga som inlämnats enligt 5 a) ska besvaras vid närmast följande frågestund. 

Fråga som inlämnats enligt 5 b) ska - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras 

vid nästföljande frågestund. 

Fråga ska besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av 

den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill utser. 

Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund inte föranleda debatt, 

dock bör möjlighet till följdfråga lämnas. 

Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras får Kom-

munfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande fråge-

stund. 

10 Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade. 

_____ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Utredare 

Utvecklingsstaben 

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2018-12-20 KS 17/0203 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck anses 

besvarad. 

Sammanfattning 

Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017; 

”Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som 

anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck, samt  

Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och 

redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive 

skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar 

genomförs där så behövs.” 

Socialnämnden och Utbildningsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Av 

dessa yttranden framgår att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete 

som svarar mot motionens yrkanden.  

Beslutsunderlag 

 Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14

juni 2017

 Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 20 Dnr UN

18/0030

 Utbildningsnämndens yttrande den 26 mars 2018

 Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 44 Dnr SN 18/0028

 Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-12-20 KS 17/0203 

 
 

 

Ärendet 

Socialnämnden och Utbildningsnämnden har lämnat yttranden avseende 

Liberalernas motion den 14 juni 2017 om handlingsplan mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

Pågående arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen 

Arbetet med hedersrelaterat våld pågår kontinuerligt inom kommunen. Det 

finns riktlinjer för arbete med våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck 

ingår i dessa riktlinjer. Upplands Bro kommun har ett avtal med Origo – 

resurscentrum för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld, som ger stöd 

till personer blivit utsatta för förtyck. Det finns möjlighet för personal inom 

kommunens verksamhet att konsultera Origo för få stöd i sitt arbete med 

personer som är utsatta för hedersrelaterat våld. Inom Origo representeras 

Utbildningskontoret av kuratorer från Upplands-Brogymnasiet och flera av 

kommunens skolsköterskor har deltagit i en webbkurs om hedersproblematik 

och könsstympning. 

Socialnämnden har i uppdrag att samordna det kommunövergripande arbetet 

för att förebygga och minska våld i nära relation. Socialkontoret anställde i 

februari 2018 en strateg för att utveckla arbetet kring våld i nära relationer 

innefattande hedersrelaterat förtryck och våld. Syftet var bland annat att öka 

kunskapen och utveckla samverkan såväl inom kommunen som med externa 

aktörer.  

Under våren 2018 gjordes en kartläggning över hur kommunen arbetar med de 

olika delarna inom området våld i nära relation. Detta arbete inkluderade 

arbetet med hedersrelaterat förtyck. Kartläggningen har mynnat ut i en 

handlingsplan för hur arbetet med våld i nära relation ska utvecklas. I 

handlingsplanen finns ett särskilt avsnitt som berör hedersrelaterat våld. Denna 

handlingsplan är ännu inte beslutad men kommer att tas upp i Socialnämnden 

för beslut. 

Slutsats 

Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck är ett pågående arbete i kommunen. I 

motionen anförs även att en samlad handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 

förtryck ska säkerställas. Kommunledningskontoret anser att den handlingsplan 

om att förebygga och minska våld i nära relation som upprättats av 

Socialkontoret även berör arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i sådan 

utsträckning att motionens yrkanden bör anses uppfyllda. 

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld som Upplands-Bro kommun 

ska bedriva är till gagn för de barn som riskerar att utsättas för våld och för 

barn som utsätts för våld.  
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Maria Johansson 

 

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Bilagor 

1. Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14 

juni 2017 

2. Utbildningsnämndens yttrande den 26 mars 2018 

3. Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 Utbildningsnämnden 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 13 (33) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

§ 8 Motion om handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Dnr KS 17/0203 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen bifalls 

Sammanfattning 

Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017; 

”Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som 

anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck, samt  

Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och 

redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive 

skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar 

genomförs där så behövs.” 

Socialnämnden och Utbildningsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Av 

dessa yttranden framgår att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete 

som svarar mot motionens yrkanden.  

Beslutsunderlag 

 Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14

juni 2017

 Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 20 Dnr UN

18/0030

 Utbildningsnämndens yttrande den 26 mars 2018

 Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 44 Dnr SN 18/0028

 Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck anses 

besvarad. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (33)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen bifalls 

Yrkande 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 Utbildningsnämnden 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 

 







YTTRANDE 1 ( 2 )

Utbildningskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Sara Lauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08 - 581 695 02
sara.lauri@upplands - bro.se

2018 - 03 - 26 UN 18/0030 KS 17/0203

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Utbildningskontorets yttrande

Bakgrund
Liberalerna i Upplands - Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017;

Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som
anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, samt

Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerstäl la och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behövs.

Utbildningskontoret har samverkat med S ocialkontoret inför detta yttrande.
Utbildningskontoret bedömer att Upplands - Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden. Arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck kommer även stärkas då k ommunen anställt en strateg för våld i
nära relation.

Utbildningskontorets arbete med hedersproblematik
Upplands - Bro kommun ingår i Origo, som har fokus på ungdom ar som lever i
en hederskontext, och är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län,
Polismyndigheten och Stockholms läns landsting. Inom Origo representeras
Utbildningskontoret av kuratorer från Upplands - Brogymnasiet. Tidigare har
kurator på Bro - och Tjustaskolan varit kommunens representant. Inom Origo
har kuratorer deltagit i fortbildni ngar och konferenser. Det finns information på
kommunens webbplats om Origo och vart en person kan vända sig vid
utsatthet . Flera av kommunens skolsköterskor har deltagit i en webbkurs om
hedersproblematik och könsstympning.

I fl era kurs - och ämnesplaner är kunskap om mänskliga rättigheter,
jämställdhet, kön, sexualitet och relationer viktiga delar för att förstå ämnets
helhet. Detta ger förutsättningar för att arbeta med frågor som rör
hedersrelaterad problematik i ämnesundervisningen.

Vidare är a lla som får veta att ett b arn far illa skyldiga att anmäla det ti ll
Socialnämnden . Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I
förskolan och skolan gäller skyldigheten för r ektorer, förskolechefer,



 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-03-26 UN 18/0030 

 
 

pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är 
offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 
kap 13 § skollagen. 

Socialkontoret har anställt en strateg på halvtid för arbetet med våld i nära 
relation från februari 2018. Tjänsten är finansierad av kommunen och är inte 
projektbaserad, vilket skapar en långsiktighet i arbetet där samverkan är i 
fokus. Strategens arbete med våld i nära relation berör samtliga kontor, då det 
är ett kommunövergripande arbete inom ett strategiskt område. Strategen har 
påbörjat sin kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och 
kommer därefter arbeta med implementering. I begreppet våld i nära relation 
ingår hedersproblematiken varför kommunen inte avser ta fram specifika 
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Slutsats   
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående 
arbete som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå 
ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.  
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Socialkontoret

Datum

Lena Bergström
Utredare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd
lena.bergstrom@upplands - bro.se

2018 - 03 - 26

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Socialnämndens svar på motion av Liberalerna
Motionen är daterad 2017 - 06 - 14 och bär namnet ”Ta fram handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck”.

I motionen yrkar Liberalerna

”Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet med vad
som anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan
mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt

Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säker ställa och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom s o cialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behöv s. ”

Svar från socialnämnden
Arbete med hedersrelate rat våld pågår kontinuerligt inom socialnämnden. Det
finns riktlinjer för arbete med våld i n ära relation och hedersrelaterat förtryck
ingår i dessa riktlinjer. Upplands Bro kommun har ett avtal med Origo –
resurscentrum för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld, som ger stöd
till personer blivit utsatta för förtyck. Det finns möjlighet för personal inom
kommunens ver ksamhet att konsultera Origo för få stöd i sitt arbete med
personer som är utsatta f ör hedersrelaterat våld.

Socialkontoret har anställt en strateg från februari 2018 för att utveckla arbetet
kring våld i nära relation er innefattande hedersrelaterat förtryck och våld.
Syftet är bland annat att öka kunskapen och utveckla samverkan såväl inom
kommunen som med externa aktörer.

Under våren 2018 kommer strategen att göra en kartläggning för att ta fram hur
kommunen arbetar med de olika delarna inom området våld i nära relation.
D etta arbete inkluderar arbetet med hedersrelaterat förtyck. Kar tläggningen
kommer att utmynna i en handlingsplan för hur arbetet med våld i nära relation
ska u tvecklas .

Av handlingsplanen kan det komma att ingå hur kommunens olika kontor ska
fortsätta sitt samarbete för att upptäcka personer som utsätts för hedersrel aterat
förtryck. Om det finns behov av kompetenshöjning kommer även det att
framgå av handlingsplanen.



Upplands-Bro kommun Datum 2 (2) 
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Kartläggningen och handlingsplanen kommer att tas upp för beslut i 
socialnämnden under hösten 2018. 

Slutsats 
Socialkontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete 
som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå ytterligare 
kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.  

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld är till gagn för barn som 
bevittnar, utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld. 

Eva Folke 

Socialchef Elisabeth Rågård 

Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen bifalls 

Yrkande 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 Utbildningsnämnden 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 4 (18) 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-17 

§ 20 Motion om handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Dnr UN 18/0030 

Beslut 

Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liberalerna yrkar bifall till motionen. Moderaterna stöder Liberalernas 

yrkande. 

Sammanfattning 

Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017;  

Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som 

anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck, samt  

Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och 

redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive 

skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar 

genomförs där så behövs.  

Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 

 Motion från Liberalerna att ta fram handlingsplan mot hedersrelaterat

våld och förtryck den 14 juni 2017

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018

 Utbildningskontorets yttrande den 26 mars 2018

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utbildningskontorets 

förslag till beslut och förslag om att bifalla motionen. Ordföranden ställer 
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 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-17 

 

 

förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt 

utbildningskontorets förslag till beslut. 

Fortsättning § 20 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag med följande motivering:  

”Kommunen har i februari 2018 (8 månader efter att Liberalernas motion 

inlämnats) anställt en strateg med uppgift att bl.a. ta fram en handlingsplan 

gällande våld i nära relationer som inkluderar arbete med hedersrelaterat 

förtryck. I handlingsplanen ska också ingå hur kommunens olika kontor ska 

samarbeta. Det är således kommunens mening att det behövs rekryteras en 

strateg och att en handlingsplan behöver tas fram (ännu inte gjort). En 

kartläggning ska genomföras under våren 2018 och sedan ska handlingsplanen 

utformas. Motionen bör därför rimligen bifallas.” 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag med följande 

motivering: 

”Det är glädjande att kommunen efter mottagandet av motionen fokuserat på 

problematiken kring våld i nära relationer, där hedersrelaterat våld och 

hedersförtryck ingår. Att motionen besvaras först efter det att kommunen 

anställt en strateg med ansvar för frågor kring våld i nära relationer ser vi som 

en bekräftelse på att motionen behövde ställas. Att strategen nu påbörjat ”sin 

kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och ..//.. arbeta 

med implementering” svarar upp mot behoven som angavs i motionen om 

handlingsplan och implementering.  

Den styrande koalitionen säger ofta att den som för fram en bra fråga ska 

synliggöras för det, men verkligheten är en annan. I detta ärende syns det 

tydligt eftersom man inte till någon del framhåller motionens tydligt positiva 

påverkan på utvecklingen.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 10 (21) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-26 

§ 44 Ta fram handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Dnr SN 18/0028 

Beslut 

Socialnämnden bifaller socialkontorets skrivelse med hänvisning till påbörjat 

utvecklingsarbete samt yrkandet.  

Förslag till beslut 
Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet. 
Martin Normark (Liberalerna) yrkar på att socialnämnden bifaller motionen. 

Anders Åkerlind (M) yrkar bifall till Martin Normarks förslag.  

Sammanfattning 

Motionen yrkar att säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck samt att säkerställa och redovisa att ett 

effektivt arbete bedrivs inom socialkontoret.  

Socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld genom det arbete som 

förekommer inom området våld i nära relation.  

Socialkontoret har i februari 2018 anställt en strateg för arbete med våld i nära 

relation. Strategen ska börja arbeta med kartläggning av arbetet med våld i nära 

relation. Inom detta område handhas frågor om hedersrelaterat våld.  

Socialkontorets slutsats är att socialkontoret bedömer att Upplands-Bro 

kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden, och 

avstår från att föreslå ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av 

denna motion. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2018

 Remissvar, den 26 mars 2018

 Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, den 14

juni 2017.

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Utredare 

Utvecklingsstaben 

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2018-12-21 KS 17/0189 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Motion om att hjälpa de som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och hedersförtryck 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Motionen om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och

hedersförtryck anses besvarad.

Sammanfattning 

Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en 

utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och 

hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en 

handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är 

anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och 

hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.  

Utbildningsnämnden och Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Både 

Socialnämndens och Utbildningsnämndens yttranden drar slutsatsen att 

Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens 

yrkanden. Socialnämnden har bifallit yrkandet i motionen gällande 

framtagande av handlingsplan. 

Det kan konstateras att det finns ett pågående arbete svarande mot motionens 

yrkanden och motionen föreslås därmed anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och

hedersförtryck i Upplands-Bro kommun den 29 maj 2017

 Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 21 Dnr UN

18/0031

 Utbildningsnämndens yttrande den 27 mars 2018

 Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 45 Dnr SN 18/0029

 Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2018



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-12-21 KS 17/0189 

 
 

 

Ärendet 

Utbildningsnämnden och Socialnämnden har lämnat yttranden till 

Moderaternas motion den 29 maj 2017 om att hjälpa de som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och hedersförtryck. 

Pågående arbete med hedersrelaterat våld och hedersförtryck i 

kommunen 

Upplands-Bro kommun ingår i ett samarbete med kommunerna i Stockholms 

län, Polismyndigheten och Stockholms läns landsting som heter Origo och som 

är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Inom Origo 

representeras Utbildningskontoret av kuratorer från Upplands-Brogymnasiet. 

Inom Origo har kuratorer deltagit i fortbildningar och konferenser. Det finns 

information på kommunens webbplats om Origo och vart en person kan vända 

sig vid utsatthet. Flera av kommunens skolsköterskor har deltagit i en 

webbkurs om hedersproblematik och könsstympning.  

I flera kurs- och ämnesplaner är kunskap om mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kön, sexualitet och relationer viktiga delar för att förstå ämnets 

helhet. Detta ger förutsättningar för att arbeta med frågor som rör 

hedersrelaterad problematik i ämnesundervisningen.  

Vidare är alla som får veta att ett barn far illa skyldiga att anmäla det till 

Socialnämnden. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I 

förskolan och skolan gäller skyldigheten för rektorer, förskolechefer, 

pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är 

offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 

kap 13 § skollagen. 

I februari 2018 anställdes en strateg på socialkontoret för att utveckla arbetet 

med våld i nära relation. Under våren 2018 gjordes en kartläggning om hur 

arbetet bedrivs inom området våld i nära relation och inkluderat var även 

arbetet med hedersrelaterat våld och förtyck. Kartläggningen resulterade i en 

handlingsplan för hur arbetet med våld i nära relation ska utvecklas. I 

handlingsplanen belyses behov av kompetenshöjande insatser för personal, 

liksom behovet att utveckla samverkan med andra kontor, myndigheter och 

organisationer för att upptäcka fler personer som utsätts för våld i nära 

relationer med hedersrelaterat förtryck. Denna handlingsplan är ännu inte 

beslutad men väntar på att tas upp i Socialnämnden för beslut. 

Slutsats 

Såväl Socialnämnden som Utbildningsnämnden bedömer att Upplands-Bro 

kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkande. I 

samband med att den framarbetade handlingsplanen beslutas måste det 

konstateras att kommunens pågående arbete svarar mot motionens yrkanden i 

sin helhet. Kommunledningskontorets förslag till beslut är därmed att motionen 

bör anses vara besvarad i och med denna tjänsteskrivelse. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-12-21 KS 17/0189 

 
 

 

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld som Upplands-Bro kommun 

ska bedriva är till gagn för de barn som riskerar att utsättas för våld och barn 

som utsätts för våld.  

  

 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 

Bilagor 

1. Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

hedersförtryck 

2. Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018 

3. Utbildningsnämndens yttrande 27 mars 2018 

Beslut sänds till 

 Utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Moderaterna i Upplands-Bro kommun 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 11 (33) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

§ 7 Motion om att hjälpa de som är utsatta 
för hedersrelaterat våld och 
hedersförtryck 
Dnr KS 17/0189 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en 

utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och 

hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en 

handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är 

anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och 

hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.  

Utbildningsnämnden och Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Både 

Socialnämndens och Utbildningsnämndens yttranden drar slutsatsen att 

Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens 

yrkanden. Socialnämnden har bifallit yrkandet i motionen gällande 

framtagande av handlingsplan. 

Det kan konstateras att det finns ett pågående arbete svarande mot motionens 

yrkanden och motionen föreslås därmed anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och

hedersförtryck i Upplands-Bro kommun den 29 maj 2017

 Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 21 Dnr UN

18/0031

 Utbildningsnämndens yttrande den 27 mars 2018

 Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 45 Dnr SN 18/0029

 Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2018

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

hedersförtryck anses besvarad. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (33)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-01-23 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Motionen bifalls. 

Yrkande 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Moderaterna i Upplands-Bro kommun 

 





1 ( 2 )

Socialkontoret

Datum

Lena Bergström
Utredare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd
lena.bergstrom@upplands - bro.se

2018 - 03 - 26

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Socialnämndens svar på motion från
Moderaterna
Motionen är daterad 2017 - 05 - 29 och bär namnet ”Motion om att hjälpa de som
är utsatta för hedersrelaterat våld och hedersförtryck”

I motionen yrkar Moderaterna:

”Vi yrkar därför på en utredning som kartlägger omfattningen av heders -
relaterat våld och hedersförtryck i Upplands - Bro.

Vidare yrkar vi på att en handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland
berörd personal som är anställ d av Upplands - Bro kommun, för att de bättre ska
kunna upptäcka och hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.”

Svar från socialnämnden
Arbete med hedersrelater at våld pågår kontinuerligt inom S ocialnämnden. Det
finns riktlinjer för arbete med vål d i n ära relation, och hedersrelaterat förtryck
ing år i dessa riktlinjer. Upplands - Bro kommun har ett avtal med Origo -
resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som leds av Stockholm
stad. Origo ka n vägleda personer som är utsatta för förtyck. P ersonal inom
kommunens verksamhet er kan också konsultera Origo för att få vägledning i
arbetet för att ge stöd och hjälp till personer som utsätts för hedersrelaterat
våld.

I februari 2018 anställdes en strateg på socialkontoret för att utveckla arbetet
med våld i nära relation. Under våren 2018 kommer en kartläggning göras om
hur arbetet bedrivs inom området vål d i nära r elation och inkluderar arbetet
med hedersrelaterat förtyck. Kartläggningen kommer att utmynna i en
handlingsplan för hur arbetet med vå ld i nära rela tion ska utvecklas för .

Syftet med framtagande av en handlingsplan är att kartlägga behov av
kompetenshöjande insatser för personal liksom att utveckla samverkan med
andra kontor, myndigheter och organisationer för att u pptäcka fler personer
som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Kartläggningen och handlingsplanen kommer att tas upp för beslut i
socialnämndens under hösten 2018.

Att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och hedersförtryck i
Upplands - Bro kommun är ett svårt och omfattande arbete. Det som finns att
utgå ifrån är den kunskap som finns i samhällets olika register. Det kan vara
hur många hedersrelaterade brott som anmäls till polismyndigheten, hur många



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2018-03-26   

 
 

av dessa brott som leder till åtal och hur många som fälls för hedersrelaterat 
våld. Det kan också innehålla hur många anmälningar som kommer till 
socialtjänsten som avser hedersrelaterat våld. Hur detta ska utredas kommer 
ingå arbetet med kartläggning av våld i nära relation.   

 

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld är till gagn för barn som 
bevittnar, utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld. 

 
Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

 

Bilagor 



YTTRANDE 1 ( 2 )

Utbildningskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Sara Lauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08 - 581 695 02
sara.lauri@upplands - bro.se

2018 - 03 - 27 UN 18/0031 KS 17/0189

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Utbildningskontorets yttrande

Bakgrund
Moderaterna i Upplands - Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands - Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en
handlingsplan tas fram för att öka kunskape n bland berörd personal som är
anställd av Upplands - Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och
hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.

Utbildningskontoret har samverkat med S ocialkontoret inför detta yttrande.
Utbildningskontoret bed ömer att Upplands - Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden. Arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck kommer även stärkas då kommunen anställt en strateg för våld i
nära relation.

Utbildningskontorets arbete med hedersprobl ematik
Upplands - Bro kommun ingår i Origo, som har fokus på ungdom ar som lever i
en hederskontext, och är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län,
Polismyndigheten och Stockholms läns landsting. Inom Origo representeras
Utbildningskontoret av ku ratorer från Upplands - Brogymnasiet. Tidigare har
kurator på Bro - och Tjustaskolan varit kommunens representant. Inom Origo
har kuratorer deltagit i fortbildningar och konferenser. Det finns information på
kommunens webbplats om Origo och vart en person kan vända sig vid
utsatthet. Flera av kommunens skolsköterskor har deltagit i en webbkurs om
hedersproblematik och könsstympning.

I fl era kurs - och ämnesplaner är kunskap om mänskliga rättigheter,
jämställdhet, kön, sexualitet och relationer viktiga delar fö r att förstå ämnets
helhet. Detta ger förutsättningar för att arbeta med frågor som rör
hedersrelaterad problematik i ämnesundervisningen.

Vidare är a lla som får veta att ett b arn far illa skyldiga att anmäla det ti ll
Socialnämnden . Det gäller även vid mi sstanke att barnet riskerar att fara illa. I
förskolan och skolan gäller skyldigheten för r ektorer, förskolechefer,
pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är
offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänst lagen och 29
kap 13 § skollagen.

Socialkontoret har anställt en strateg på halvtid för arbetet med våld i nära
relation från februari 2018. Tjänsten är finansierad av kommunen och är inte



Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2) 
2018-03-27 UN 18/0031 

projektbaserad, vilket skapar en långsiktighet i arbetet där samverkan är i 
fokus. Strategens arbete med våld i nära relation berör samtliga kontor, då det 
är ett kommunövergripande arbete inom ett strategiskt område. Strategen har 
påbörjat sin kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och 
kommer därefter arbeta med implementering. I begreppet våld i nära relation 
ingår hedersproblematiken varför kommunen inte avser ta fram specifika 
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Slutsats 
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående 
arbete som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå 
ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (18)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-17 

 

 

§ 21 Motion om att hjälpa de som är utsatta 
för hedersrelaterat våld och 
hedersförtryck 

 Dnr UN 18/0031 

Beslut 

Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Moderaterna yrkar bifall till motionen. Liberalerna stöder Moderaternas 

yrkande. 

Sammanfattning 

Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en 

utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och 

hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en 

handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är 

anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och 

hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.  

Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 

 Motion från Moderaterna om att hjälpa de som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och hedersförtryck den 29 maj 2017 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018 

 Utbildningskontorets yttrande den 27 mars 2018 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utbildningskontorets 

förslag till beslut och förslag om att bifalla motionen. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt 

utbildningskontorets förslag till beslut. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (18)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-17 

 

 

Fortsättning § 21 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Liberalerna och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag med 

följande motivering:  

”Det är glädjande att kommunen efter mottagandet av motionen fokuserat på 

problematiken kring våld i nära relationer, där hedersrelaterat våld och 

hedersförtryck ingår. Att motionen besvaras först efter det att kommunen 

anställt en strateg med ansvar för frågor kring våld i nära relationer ser vi som 

en bekräftelse på att motionen behövde ställas. Att strategen nu påbörjat ”sin 

kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och ..//.. arbeta 

med implementering” svarar upp mot behoven som angavs i motionen om 

handlingsplan och implementering.  

Den styrande koalitionen säger ofta att den som för fram en bra fråga ska 

synliggöras för det, men verkligheten är en annan. I detta ärende syns det 

tydligt eftersom man inte till någon del framhåller motionens tydligt positiva 

påverkan på utvecklingen. 

Det vi saknar är en utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat 

våld och hedersförtryck i Upplands-Bro, varför vi yrkade på bifall till 

motionen. Den borde ha varit enkel att komplettera beslutsärendet med 

eftersom kommunen borde ha inventerat behovet innan man anställde en 

strateg.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 11 (21) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-26 

§ 45 Motion om att hjälpa de som är utsatta 
för hedersrelaterat våld och hedersförtryck 

Dnr SN 18/0029 

Beslut 

Socialnämnden bifaller yrkandet i motionen gällande framtagande av 

handlingsplan. 

Förslag till beslut 
Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse. 

Förslag till beslut 
Anders Åkerlind (M) yrkar på att Socialnämnden bifaller motionen. 

Sammanfattning 

Motionen yrkar att socialkontoret kartlägger och gör en handlingsplan efter en 

utredning för att ta reda på hur socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld 

och hedersförtryck.  

Socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld genom det arbete som 

förekommer inom området våld i nära relation.  

Socialkontoret har i februari 2018 anställt en strateg för arbete med våld i nära 

relation. Strategen ska våren 2018 börja arbeta med kartläggning av arbetet 

med våld i nära relation. Inom detta område handhas frågor om hedersrelaterat 

våld.  

Socialkontorets slutsats är att socialkontoret bedömer att Upplands-Bro 

kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden, och 

avstår från att föreslå ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av 

denna motion.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-28

 Remissvar daterat 2018-03-26

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-09-22 KS 18/0331 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av åtta stycken revisorer för Upplands-Bro 
kommun 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

XX 

2 Till ordförande utses XX 

3 Till vice ordförande utses XX 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 

avlämnat revisionsberättelse. 

Beslut sänds till 

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret

 De valda

 Ekonomichefen



PROTOKOLLSUTDRAG 50 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 181 Val av åtta stycken revisorer för
Upplands-Bro kommun 2019-2022 
Dnr KS 18/0331 

Beslut 

1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses:

Roger Gerdin (S)

Thomas Ljunggren (M)

Göran Boklint (SD)

Leif Söderlund (KD)

Marianne Kjellberg (V)

Bordläggning (C)

Ingemar Hägg (L)

Bordläggning (MP)

2. Till sammankallande utses Roger Gerdin (S)

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 

och avlämnat revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

Roger Gerdin (S) 

Thomas Ljunggren (M) 

Göran Boklint (SD) 

Leif Söderlund (KD) 

Marianne Kjellberg (V) 

Bordläggning (C) 

Ingemar Hägg (L) 

Bordläggning (MP) 

2 Till sammankallande utses Roger Gerdin (S) 



PROTOKOLLSUTDRAG 51 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Beslutet skickas till: 

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret

 De valda

 Ekonomichefen



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-09-22 KS 18/0332 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av två lekmannarevisorer och två ersättare i 
Upplands-Bro kommunföretag AB, AB 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 

Förslag till beslut 

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 

dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 

dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för 

dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 

2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt 

Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters 

bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB 

Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med 

ersättare ska utses. 

Beslut sänds till 

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret

 De valda

 Ekonomichefen

 Upplands-Bro kommunföretag AB

 AB Upplands-Brohus

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB



PROTOKOLLSUTDRAG 68 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 191 Val av två lekmannarevisorer och två
ersättare i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 
Dnr KS 18/0332 

Beslut 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L)

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB.

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L)

och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L)

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Sammanfattning 

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 

2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt 

Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters 

bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB 

Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med 

ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.



 PROTOKOLLSUTDRAG 69 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 

och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till: 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 De valda 

 Ekonomichefen 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-09-24 KS 18/0333 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
år 2019 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

XX 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

XX 

3 Till ordförande utses: 

4 Till vice ordförande utses: 

5 Till andre vice ordförande utses: 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska 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.    

Beslut sänds till 

 Förtroendemannaregistret

 Löneavdelningen

 De valda

 Upplands-Bro kommunföretag AB



PROTOKOLLSUTDRAG 64 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 189 Val av sju ledamöter och tre ersättare i
styrelsen för Upplands-Bro 
kommunföretag AB år 2019 
Dnr KS 18/0333 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:

Camilla Janson (S)

Birgitta Nylund (S)

Helena Austrell (S)

Fredrik Kjos (M)

Jan Stefanson (KD)

Christina Brofalk (C)

Hans Åberg (L)

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:)

Catharina Andersson (S)

Bordläggning (S)

Bordläggning (S)

Mait Johansson (M)

Lars Axelsson (M)

Bordläggning (L)

Bordläggning (C)

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD).

4. Till vice ordförande utses: Fredrik Kjos (M).

5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S).

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska 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 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 24 september 2018.



PROTOKOLLSUTDRAG 65 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Valberedningens förslag till beslut 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:

Camilla Janson (S)

Birgitta Nylund (S)

Bordläggning (S)

Fredrik Kjos (M)

Jan Stefanson (KD)

Christina Brofalk (C)

Hans Åberg (L)

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:)

Chatarina Andersson

Bordläggning (S)

Bordläggning (S)

Mait Johansson (M)

Lars Axelsson (M)

Bordläggning (L)

Bordläggning (C)

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD).

4. Till vice ordförande utses: Fredrik Kjos (M).

5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S).

Förslag till beslut på sammanträdet 

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 

föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 

styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB år 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 

och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 

sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 

och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 

valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Förtroendemannaregistret

 Löneavdelningen

 De valda

 Upplands-Bro kommunföretag AB



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-09-24 KS 18/0334 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB år 2019 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

XX 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

XX 

3 Till ordförande utses: 

4 Till vice ordförande utses: 

5 Till andre vice ordförande utses: 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen

 Förtroendemannaregistret

 De valda

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB



PROTOKOLLSUTDRAG 62 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 188 Val av sju ledamöter och tre ersättare i
styrelsen för Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB år 2019 
Dnr KS 18/0334 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB

utses:

Helena Austrell (S)

Kristian Cronsell (S)

Tommy Svensson (S)

Mait Johansson (M)

Ricard Wikman Koljo (C)

Gunnar Gredeman (L)

Jan-Erik Björk (KD)

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB

utses:

Stig Engcrantz (M)

Kjell Borg (M)

Bordläggning ( C )

Bordläggning ( L )

Birgitta Nylund (S)

Bordläggning ( S)

Bordläggning ( S)

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M)

4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)

5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. 

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018.



PROTOKOLLSUTDRAG 63 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB

utses:

Helena Austrell (S)

Kristian Cronsell (S)

Tommy Svensson (S)

Mait Johansson (M)

Ricard Wikman Koljo (C)

Gunnar Gredeman (L)

Jan-Erik Björk (KD)

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB

utses:

Stig Engcrantz (M)

Kjell Borg (M)

Bordläggning ( C )

Bordläggning ( L )

Birgitta Nylund (S)

Bordläggning ( S)

Bordläggning ( S)

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M)

4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)

5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Förslag till beslut på sammanträdet 

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 

föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 

styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 

och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 

sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 

och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 

valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen

 Förtroendemannaregistret

 De valda

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-09-24 KS 18/0335 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för AB Upplands-Brohus år 2019 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

XX 

2 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

XX 

3 Till ordförande utses: 

4 Till vice ordförande utses: 

5 Till andre vice ordförande utses: 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 

årligen om från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen

 Förtroendemannaregistret

 De valda

 AB Upplands-Brohus



PROTOKOLLSUTDRAG 66 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 190 Val av sju ledamöter och tre ersättare i
styrelsen för AB Upplands-Brohus år 
2019 
Dnr KS 18/0335 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:

Birgitta Nylund (S)

Kristian Cronsell (S)

Tommy Svensson (S)

Mait Johansson (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Christina Brofalk (C)

Gunnar Gredeman (L)

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:

Helena Austrell (S)

Bordläggning (S)

Bordläggning (S)

Tom Slettengren (M)

Bordläggning (KD)

Bordläggning (C)

Sören Fridman (L)

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD).

4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M).

5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S).

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 

årligen om från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018.



PROTOKOLLSUTDRAG 67 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Valberedningens förslag till beslut 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:

Birgitta Nylund (S)

Kristian Cronsell (S)

Tommy Svensson (S)

Mait Johansson (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Christina Brofalk (C)

Gunnar Gredeman (L)

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:

Helena Austrell (S)

Bordläggning (S)

Bordläggning (S)

Tom Slettengren (M)

Bordläggning (KD)

Bordläggning (C)

Sören Fridman (L)

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD).

4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M).

5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S).

Förslag till beslut på sammanträdet 

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 

föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 

styrelsen för AB Upplands-Brohus 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 

och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 

sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 

och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 

valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen

 Förtroendemannaregistret

 De valda

 AB Upplands-Brohus



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-12 KS 18/0502 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i 
utbildningsnämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i utbildningsnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i utbildningsnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i utbildningsnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i utbildningsnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i utbildningsnämnden 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. 

Beslut sänds till 

 Utbildningsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 31 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 173 Val av ledamöter och ersättare i
utbildningsnämnden 2019-2022 
Dnr KS 18/0502 

Beslut 

1. Till ledamöter i utbildningsnämnden utses:

Rolf Nersing(S)

Björn-Inge Björn Berg (S)

Kristian Cronsell (S)

Kaj Bergenhill (M)

Fredrik Sternbrink (M)

Johan Tholander (SD)

Navdeep Singh Bathia (SD)

Ingvar Landälv (KD)

Thomas Carneheim (V)

Lars Thomasson (C)

Hans Åberg (L)

2. Till ersättare i utbildningsnämnden utses:

Camilla Janson (S)

Mary Svenberg (S)

Lena Åkerlind (M)

Daniel Walfridsson (M)

Börje Svensson (SD)

Bordläggning (SD)

Gunilla Nyberg (KD)

Anita Edman (V)

Daphne Frithjiofsen (C)

Nawal Al-Ibrahim (L)

Kerstin Krantz Durhagen (MP)

3. Till ordförande i utbildningsnämnden utses Kaj Bergenhill (M).

4. Till vice ordförande i utbildningsnämnden utses Hans Åberg (L)

5. Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses Rolf Nersing (S)

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i utbildningsnämnden 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.



PROTOKOLLSUTDRAG 32 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i utbildningsnämnden utses: 

Rolf Nersing(S) 

Björn-Inge Björn Berg (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Kaj Bergenhill (M) 

Fredrik Sternbrink (M) 

Johan Tholander (SD) 

Navdeep Singh Bathia (SD) 

Ingvar Landälv (KD) 

Thomas Carneheim (V) 

Lars Thomasson (C) 

Hans Åberg (L) 

2 Till ersättare i utbildningsnämnden utses: 

Camilla Janson (S) 

Mary Svenberg (S) 

Lena Åkerlind (M) 

Daniel Walfridsson (M) 

Börje Svensson (SD) 

Bordläggning (SD) 

Gunilla Nyberg (KD) 

Anita Edman (V) 

Daphne Frithjiofsen (C) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Kerstin Krantz Durhagen (MP) 

3 Till ordförande i utbildningsnämnden utses Kaj Bergenhill (M). 

4 Till vice ordförande i utbildningsnämnden utses Hans Åberg (L) 

5 Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses Rolf Nersing (S) 

Beslutet skickas till: 

 Utbildningsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-12 KS 18/0503 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en gymnasie- och arbetslivsnämnd med 11 

ledamöter och 11 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. 

Beslut sänds till 

 Gymnasie- och utbildningsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 47 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 180 Val av ledamöter och ersättare i
gymnasie- och arbetslivsnämnden 
2019-2022 
Dnr KS 18/0503 

Beslut 

1. Till ledamöter i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses:

Camilla Janson (S)

Lilja Johansson Lindfors (S)

Hibo Salad Ali (S)

Masoud Zadeh (M)

Kerstin Molander (M)

Johan Tholander (SD)

Navdeep Singh Bathia (SD)

Anna-Maj Lilly (KD)

Kurshid Chowdhury (V)

Lisa Edwards (C)

Nawal Al-Ibrahim (L)

2. Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses:

Bassem Majid (S)

Birgitta Holmström (S)

Linda Pettersson (S)

Arne Vallqvist (M)

Mohamed Guezguez (M)

Börje Svensson (SD)

Bordläggning (SD)

Bordläggning (KD)

Annelise Lindblom (V)

Michelle Lindahl (C)

Linda du Rietz (L)

3. Till ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Lisa Edwards

(C).

4. Till vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Masoud

Zadeh (M).

5. Till andre vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses

Camilla Janson (S).

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en gymnasie- och arbetslivsnämnd med 11 

ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 



PROTOKOLLSUTDRAG 48 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

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.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 

Camilla Janson (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Masoud Zadeh (M) 

Kerstin Molander (M) 

Johan Tholander (SD) 

Navdeep Singh Bathia (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Kurshid Chowdhury (V) 

Lisa Edwards (C) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

2 Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 

Bassem Majid (S) 

Birgitta Holmström (S) 

Linda Pettersson (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Mohamed Guezguez (M) 

Börje Svensson (SD) 

Bordläggning (SD) 

Bordläggning (KD) 

Annelise Lindblom (V) 

Michelle Lindahl (C) 

Linda du Rietz (L) 

3 Till ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Lisa Edwards 

(C). 

4 Till vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Masoud 

Zadeh (M). 

5 Till andre vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses 

Camilla Janson (S). 

Beslutet skickas till: 

 Gymnasie- och utbildningsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-12 KS 18/0504 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i socialnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

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. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 33 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 174 Val av ledamöter och ersättare i
socialnämnden 2019-2022 
Dnr KS 18/0504 

Beslut 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses:

Kerstin Ahlin (S)

Anni Ullberg (S)

Susanne Engzell (S)

Lisbeth Waern (M)

Cecilia Norlin (M)

Anette Nyberg (SD)

Helena Jönsson Lundgren (SD)

Daniel Spagnolo (KD)

Jeanette P K Bustos Cesped (V)

Ricard Wikman Koljo (C)

Martin Normark (L)

2. Till ersättare i socialnämnden utses:

Jessica Dannefalk (S)

Sadid Hossain (S)

Helena Austrell (S)

Marcus Sköld (M)

Malin Fornander (M)

Annelie Åberg (SD)

Bordläggning (SD)

Marlene Juthstrand (KD)

Sussanne Persson (V)

Berit Brofalk (C)

Ulf Hilonen (L)

3. Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L)

4. Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M)

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S)

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.



PROTOKOLLSUTDRAG 34 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anni Ullberg (S) 

Susanne Engzell (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Cecilia Norlin (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Martin Normark (L) 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

Jessica Dannefalk (S) 

Sadid Hossain (S) 

Helena Austrell (S) 

Marcus Sköld (M) 

Malin Fornander (M) 

Annelie Åberg (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Sussanne Persson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Ulf Hilonen (L) 

3 Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-12 KS 18/0505 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 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. 

Beslut sänds till 

 Äldre- och omsorgsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 179 Val av ledamöter och ersättare i äldre- 
och omsorgsnämnden 2019-2022 
Dnr KS 18/0505 

Beslut 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses:

Kerstin Ahlin (S)

Kimmo Lindstedt (S)

Juan Chacon (S)

Anders Åkerlind (M)

Björn Liljedahl (M)

Annette Nyberg (SD)

Annelie Åberg (SD)

Tina Teljstedt (KD)

Kristina Henriksson (V)

Berit Brofalk (C)

Irene Eklöf (L)

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses:

Morgan Lindholm (S)

Anni Ullberg (S)

Arne Vallqvist (M)

Vesna Rajic (M)

Helena Jönsson Lundgren (SD)

Bordläggning (SD)

Marianne Manell (KD)

Monica Vasquez (V)

Ricard Wikman Koljo (C)

Monica Nordebo (L)

Klas Dürhagen (MP)

3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD).

4. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders

Åkerlind (M).

5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin

Ahlin (S).

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 

och 11 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. 



PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Kimmo Lindstedt (S) 

Juan Chacon (S) 

Anders Åkerlind (M) 

Björn Liljedahl (M) 

Annette Nyberg (SD) 

Annelie Åberg (SD) 

Tina Teljstedt (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Irene Eklöf (L) 

2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Morgan Lindholm (S) 

Anni Ullberg (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Vesna Rajic (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marianne Manell (KD) 

Monica Vasquez (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Klas Dürhagen (MP) 

3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 

4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 

5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-11 KS 18/0509 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande utses: XX 

4 Till vice ordförande utses: XX 

5 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden 

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. 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 40 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 177 Val av ledamöter och ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden 2019-2022 
Dnr KS 18/0509 

Beslut 

1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses:

Naser Vukovic (S)

Seid Alajbegovic (S)

Hibo Salad Ali (S)

Paul Gustafsson (M)

Stanislav Lewalski (M)

Katarina Olofsson (SD)

Helena Jönsson Lundgren (SD)

Linus Stefanson (KD)

Khalouta Simba (V)

Mattias Peterson (C)

Anders Eklöf (L)

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses:

Susanne Engzell (S)

Leif Janson (S)

Linda Pettersson (S)

Mats Högberg (M)

Mohamed Guezguez (M)

Rolf Ringstrand (SD)

Bordläggning (SD)

Sofia Nordell-Ogevall (KD)

Kurshid Chowdhury (V)

Göran Söderqvist (C)

Marianne Stigle (L)

3. Till ordförande utses: Mattias Peterson (C).

4. Till vice ordförande utses: Paul Gustafsson (M).

5. Till andre vice ordförande utses: Naser Vukovic (S).

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden 

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 11 december 2018.



PROTOKOLLSUTDRAG 41 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

Naser Vukovic (S) 

Seid Alajbegovic (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Paul Gustafsson (M) 

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Linus Stefanson (KD) 

Khalouta Simba (V) 

Mattias Peterson (C) 

Anders Eklöf (L) 

2 Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

Susanne Engzell (S) 

Leif Janson (S) 

Linda Pettersson (S) 

Mats Högberg (M) 

Mohamed Guezguez (M) 

Rolf Ringstrand (SD) 

Bordläggning (SD) 

Sofia Nordell-Ogevall (KD) 

Kurshid Chowdhury (V) 

Göran Söderqvist (C) 

Marianne Stigle (L) 

3 Till ordförande utses: Mattias Peterson (C). 

4 Till vice ordförande utses: Paul Gustafsson (M). 

5 Till andre vice ordförande utses: Naser Vukovic (S). 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-12 KS 18/0506 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. 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. 

Beslut sänds till 

 Bygg- och miljönämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 37 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 175 Val av ledamöter och ersättare i bygg- 
och miljönämnden 2019-2022 
Dnr KS 18/0506 

Beslut 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses:

Jan Lannefelt (S)

Rasmus Lindstedt (S)

Britt-Marie Gerdin (S)

Göran Malmestedt (M)

Ehrling Weibust (M)

Katarina Olofsson (SD)

Jan Ramstedt (SD)

Jarl Teljstedt (KD)

Per Lindahl (C)

Börje Wredén (L)

Erik Karlsson (V)

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses:

Jan Westin (S)

Jane Eklund (S)

Lilja Johansson Lindfors (S)

Andreas Åström (M)

Klas Berlin (M)

Bordläggning (SD)

Bordläggning (SD)

Bordläggning (V)

Bordläggning (C)

Malte Hildingsson (L)

Jan-Erik Björk (KD)

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén.

4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt

(M)

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan

Lannefelt (S)

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 

till 7 och antalet ersättare till 7. 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. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 



PROTOKOLLSUTDRAG 38 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses:

Jan Lannefelt (S)

Rasmus Lindstedt (S)

Britt-Marie Gerdin (S)

Göran Malmestedt (M)

Ehrling Weibust (M)

Katarina Olofsson (SD)

Jan Ramstedt (SD)

Jarl Teljstedt (KD)

Per Lindahl (C)

Börje Wredén (L)

Erik Karlsson (V)

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses:

Jan Westin (S)

Jane Eklund (S)

Lilja Johansson Lindfors (S)

Andreas Åström (M)

Klas Berlin (M)

Bordläggning (SD)

Bordläggning (SD)

Bordläggning (V)

Bordläggning (C)

Malte Hildingsson (L)

Jan-Erik Björk (KD)

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén.

4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt

(M)

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan

Lannefelt (S)

Beslutsgång 

Paul Gustavsson (M) begär ajournering för att valberedningen ska kunna 

presentera 11 ledamöter och 11 ersättare enligt beslut i § 166. Sammanträdet 

ajourneras i tio minuter innan det återupptas för beslut. 



PROTOKOLLSUTDRAG 39 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-12 KS 18/0507 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i tekniska 
nämnden 2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i tekniska nämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i tekniska nämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i tekniska nämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i tekniska nämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i tekniska nämnden 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. 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 38 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 176 Val av ledamöter och ersättare i
tekniska nämnden 2019-2022 
Dnr KS 18/0507 

Beslut 

1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses:

Catharina Andersson (S)

Linnea Nilsson (S)

Maikki Lemne (S)

Marcus Sköld (M)

Sune Alsgren (M)

Jan Ramstedt (SD)

Börje Svensson (SD)

Kjell A Johansson (V)

Karl-Erik Lindholm (KD)

Per Lindahl (C)

Sören Fridman (L)

2. Till ersättare i tekniska nämnden utses:

Harry Holmström (S)

Leif Janson (S)

Jan-Erik Tärnström (M)

Andreas Åström (M)

Rolf Ringstrand (SD)

Bordläggning (SD)

Per-Erik Nordell (KD)

Amal Yazigi (V)

Anders Bjurefors (C)

André Javdan (L)

Tilman D Thuselius (MP)

3. Till ordförande i tekniska nämnden utses Marcus Sköld (M).

4. Till vice ordförande i tekniska nämnden utses Karl-Erik Lindholm

(KD).

5. Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses Catharina

Andersson (S).

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i tekniska nämnden 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. 



PROTOKOLLSUTDRAG 39 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses:

Catharina Andersson (S)

Linnea Nilsson (S)

Maikki Lemne (S)

Marcus Sköld (M)

Sune Alsgren (M)

Jan Ramstedt (SD)

Börje Svensson (SD)

Kjell A Johansson (V)

Karl-Erik Lindholm (KD)

Per Lindahl (C)

Sören Fridman (L)

2. Till ersättare i tekniska nämnden utses:

Harry Holmström (S)

Leif Janson (S)

Jan-Erik Tärnström (M)

Andreas Åström (M)

Rolf Ringstrand (SD)

Bordläggning (SD)

Per-Erik Nordell (KD)

Amal Yazigi (V)

Anders Bjurefors (C)

André Javdan (L)

Tilman D Thuselius (MP)

3 Till ordförande i tekniska nämnden utses Marcus Sköld (M). 

4 Till vice ordförande i tekniska nämnden utses Karl-Erik Lindholm 

(KD). 

5 Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses Catharina 

Andersson (S). 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-10-10 KS 18/0390 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut 

Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses: 

XX (MP). 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda kommunfullmäktige 

utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen består av en 

representant från varje parti i fullmäktige samt lika många ersättare. Vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018 bordlades beslutet om 

att utse en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för miljöpartiet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut sänds till 

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 84 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 204 Val av kommunfullmäktiges
valberedning 
Dnr KS 18/0390 

Beslut 

Ärendet om ersättare (MP) till kommunfullmäktiges valberedning bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda kommunfullmäktige 

utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen består av en 

representant från varje parti i fullmäktige samt lika många ersättare. Vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018 bordlades beslut om 

en ersättare (MP) till kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018.

 Kommunfullmäktiges arbetsordning.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-12-11 KS 18/0508 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i valnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i valnämnden utses XX. 

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. 

Beslut sänds till 

 Valnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 44 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 178 Val av ledamöter och ersättare i
valnämnden 2019-2022 
Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Till ledamöter i valnämnden utses:

Bengt Johansson (S)

Kjell Borg (M)

Johan Silversjö (SD)

Karl-Erik Lindholm (KD)

Gloria Cederlöf (V)

Anna Thorburn (C)

Anders Eklöf (L)

Bordläggning (MP)

2. Till ersättare i valnämnden utses:

Mikki Lemne (S)

Stanislav Lewalski (M)

Helena Jönsson Lundgren (SD)

Anna-Maj Lilly (KD)

Erik Karlsson (V)

Ricard Wikman Koljo (C)

Monica Nordebo (L)

Bordläggning (MP)

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD).

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S).

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.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 

Kjell Borg (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Gloria Cederlöf (V) 



PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Anna Thorburn (C) 

Anders Eklöf (L) 

Bordläggning (MP) 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

Mikki Lemne (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Bordläggning (MP) 

3 Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på att Bengt Johansson (S) utses till ordförande för 

valnämnden. 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Martin 

Normark (L) yrkar på valnämndens förslag om att utse Karl-Erik Lindholm 

(KD) till ordförande i valnämnden. 

Erik Karlsson (V) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordförande i valnämnden. 

Klas Dürhagen (MP) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordföranden 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i 

valnämnden i enlighet med valberedningens förslag. 

Ordföranden finner sen att det finns två förslag till beslut till ordförande i 

valnämnden, Karl-Erik Lindholm (KD) och Bengt Johansson (S). 

Ordföranden finner att sluten votering begärs. Efter omröstning finner 

ordföranden att Karl-Erik Lindholm (KD) utses till ordföranden för 

valnämnden. 



PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

Omröstningsresultat 

Under sluten votering lämnas följande röster: 

Karl-Erik Lindholm (KD) 19 röster, Bengt Johansson (S) 15 röster, 6 blanka 

röster. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden

 De valda

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret 

+46 08-581 692 32

andrea.andersson@upplands-bro.se

2018-09-21 KS 18/0337 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

2 Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslut sänds till 

 De valda

 Förtroendemannaregistret

 Löneavdelningen

 Lindströmska stiftelsen



PROTOKOLLSUTDRAG 77 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 197 Val av tre ledamöter och tre ersättare i
Lindströmska stiftelsen 
Dnr KS 18/0337 

Beslut 

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S), Mait

Johansson (M) och Börje Wredén (L)

2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V) och två val

till ersättare bordläggs.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att utse tre 

ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Ledamöter Ersättare 

Rolf Nersing (S) Erik Karlsson (V) 

Mait Johansson (M) Bordläggning 

Börje Wredén (L) Bordläggning 

 Beslutet skickas till: 

 De valda

 Förtroendemannaregistret

 Löneavdelningen

 Lindströmska stiftelsen



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0341 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

Förslag till beslut 

XX föreslås som 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. 

Beslut sänds till 

 Den valde

 Löneavdelningen

 Länsstyrelsen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 79 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 199 Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen 
Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

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 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att bordlägga frågan. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde

 Löneavdelningen

 Länsstyrelsen

 Förtroendemannaregistret



Från: Olsson Peo <Peo.Olsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 17 oktober 2018 15:04 
Till: kontaktcenter@sollentuna.se; kontaktcenter@sigtuna.se; Värmdö Kommun; 

Järfälla Kommun; Kommun; Kommunstyrelsen; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; Vaxholm Stad; Kontaktcenter; Kontakt Danderyd; 
Ekerö Direkt; Haninge Kommun; Info Nynäshamn; Kommun; Vaxholm Stad; 
Huddinge Kommun; Nykvarns kommun; 
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se; kontaktcenter@sigtuna.se; 
Österåkers Kommun; asa.maria.jackson@stockholm.se; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; karin.ohlander@taby.se; 
vasbydirekt@upplandsvasby.se; Värmdö Kommun; Vallentuna Kommun; 
Sollentuna Kommun 

Ämne: Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 

Hej 

Tacksam om du kan vidarebefordra detta mejl till lämplig person. 

Länsstyrelserna söker nya 
begravningsombud 

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av 
församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att 
församlingarna tar tillvara på de personers intressen som 
inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya 
begravningsombud i hela Sverige.

Länk till nyheten: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-
stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-10-15-lansstyrelserna-soker-nya-
begravningsombud.html 

Vänliga hälsningar 

.peo 

-------------------------------------------------- 
Peo Olsson 
Enheten för kommunikation 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 Stockholm 



Besök: Regeringsgatan 66 
Telefon: 010-223 15 02 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Duse 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se 

2018-08-22 KS 18/0294 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter 
Yonnie Johansson (MP)

Förslag till beslut 

XX (MP) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson 

(MP).  

Sammanfattning 

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda 

tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för 

resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017. 

Beslut sänds till 

Den valde 

Personalstaben  

Förtroendemannaregistret 



PROTOKOLLSUTDRAG 83 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 203 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt
efter Yonnie Johansson (MP) 
Dnr KS 18/0294 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i 

Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett 

fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 

2019.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018.

 Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs. 

 Beslutet skickas till: 

 Förtroendemannaregistret





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2018-11-19 KS 18/0458 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter 
Charlotte Slettengren (M) 

Förslag till beslut 

XX (X) utses till ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte 

Slettengren (M). 

Sammanfattning 

Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid 

Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny nämndeman. 

Beslutsunderlag 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018

Beslut sänds till 

 Den valde

 Attunda tingsrätt

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



PROTOKOLLSUTDRAG 82 (89) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

§ 202 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt
efter Charlotte Slettengren (M) 
Dnr KS 18/0458 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid 

Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny nämndeman. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2018.

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde

 Attunda tingsrätt

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-29 KS 19/0060 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Annelie Åberg (SD) från sitt 
uppdrag som ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Annelie Åberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Annelie Åberg (SD) begärde den 28 januari 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 28 januari 2019.

Beslut sänds till 

 Annelie Åberg (SD)

 Äldre- och omsorgsnämnden

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



Från: Sanna Ajaxén 
Skickat: den 29 januari 2019 08:17 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Bästa Sanna 

Hej! 

Annelie Åberg (SD) vill bli entledigad från sina uppdrag, vilket (så vitt jag vet) är ÄON och SN. 

Med vänliga hälsningar 

Sanna Ajaxén 
Nämndsekreterare 

Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
08-518 322 66 
sanna.ajaxen@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 

-----Ursprungligt meddelande----- 
  

 
 

 

Tack för ett mycket bra möte idag på Villa Aske. 

Jag måste tyvärr säga upp mina åtaganden i de båda nämnder som jag representerar pga rådande 
omständigheter. 

Det har varit ett sant nöje att få samarbeta med en så trevlig och kompetent person som du. Tack för all 
hjälp och lycka till. 

Med vänlig hälsning, 
Annelie Åberg 

Skickat från min iPhone 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-29 KS 19/0059 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Annelie Åberg (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Annelie Åberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Annelie Åberg (SD) begärde den 28 januari 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om att bli entledigad inkommen den 28 januari 2019.

Beslut sänds till 

 Annelie Åberg (SD)

 Socialnämnden

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



Från: Sanna Ajaxén 
Skickat: den 29 januari 2019 08:17 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Bästa Sanna 

Hej! 

Annelie Åberg (SD) vill bli entledigad från sina uppdrag, vilket (så vitt jag vet) är ÄON och SN. 

Med vänliga hälsningar 

Sanna Ajaxén 
Nämndsekreterare 

Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
08-518 322 66 
sanna.ajaxen@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 

-----Ursprungligt meddelande----- 
  

 
 

 

Tack för ett mycket bra möte idag på Villa Aske. 

Jag måste tyvärr säga upp mina åtaganden i de båda nämnder som jag representerar pga rådande 
omständigheter. 

Det har varit ett sant nöje att få samarbeta med en så trevlig och kompetent person som du. Tack för all 
hjälp och lycka till. 

Med vänlig hälsning, 
Annelie Åberg 

Skickat från min iPhone 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-29 KS 19/0061 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Annelie Åberg (SD) 

Förslag till beslut 

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

Åberg (SD). 

Sammanfattning 

Annelie Åberg (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 

ny ledamot. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Beslut sänds till 

 Den valde

 Äldre- och omsorgsnämnden

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-29 KS 19/0062 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter 
Annelie Åberg (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Annelie Åberg (SD). 

Sammanfattning 

Annelie Åberg (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Beslut sänds till 

 Den valde

 Socialnämnden

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-30 KS 19/0067 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Mohamed Guez Guez (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Mohamed Guez Guez (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- 

och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Mohamed Guez Guez (M) begärde den 23 januari 2019 att bli entledigad från 

sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 23 januari 2019.

Beslut sänds till 

 Mohamed Guez Guez (M)

 Kultur- och fritidsnämnden

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret



Från: Andrea Andersson 
Skickat: den 30 januari 2019 11:51 
Till: Mohamed Guez Guez 
Kopia: kommunstyrelsen 
Ämne: SV: Uppsägning nämndarbete i kultur - och fritidsnämnden 

Tack Mohamed, då kommer ditt entledigande upp på kommunfullmäktige kommande möte. 
Med vänlig hälsning 
Andrea Andersson 
Kanslichef 
Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

  
Skickat: den 23 januari 2019 09:38 
Till: Andrea Andersson <Andrea.Andersson@upplands-bro.se> 
Ämne: Uppsägning nämndarbete i kultur - och fritidsnämnden 

Hej Andrea,  
Jag blev tilldelade ett uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden som jag vill säga upp. 
Anledningen är ett missförstånd gällande mitt intresse för nämnden.  
Jag har redan ett annan nämnduppdrag och tiden räcker därför inte till för ett ytterligare.  
Med vänlig hälsning  
Mohamed Guez Guez  
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-01-30 KS 19/0068 

Kommunfullmäktige 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
efter Mohamed Guez Guez (M) 

Förslag till beslut 

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

Guez Guez (M). 

Sammanfattning 

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 

ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Beslut sänds till 

 Den valde

 Kultur- och fritidsnämnden

 Löneavdelningen

 Förtroendemannaregistret
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