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§ 18 Medborgarförslag om att öppna 
 hunddagis i samarbete med Daglig 
 verksamhet 
Dnr KS 22/0532 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 24 september 2022 inkom ett medborgarförslag om att öppna och driva ett 

hunddagis i samarbete med Daglig verksamhet. Förslagsställaren uppger att det 

finns ett stort intresse och önskemål om att öppna och driva ett hunddagis 

bland personer som deltar i Daglig verksamhet i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 24 september 2022.

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren

• Socialnämnden
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§ 19 Medborgarförslag om att bygga en 
 simhall i Kungsängen 
Dnr KS 22/0537 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 27 september 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga en simhall i 

Kungsängen. Förslagsställaren anser att kommunen bör satsa på att bygga en 

simhall i Kungsängen. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 27 september 2022.

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren

• Kultur- och fritidskontoret
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§ 20 Medborgarförslag om att bygga ett 
             vindskydd vid Lillsjöbadet 
 Dnr KS 22/0538 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 27 september 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett 

vindskydd vid Lillsjöbadet. Förslagsställaren anser att det vid Lillsjöbadet 

saknas möjlighet till att sitta i lä eller under tak vid dåligt väder. Tidigare fanns 

en dansbana/scen med tak som nu är rivet och ersatt med ett mindre trägolv. 

Det enda vindskydd som finns är vid grillplatsen men det behövs fler platser 

menar förslagsställaren.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 27 september 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att  

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 21 Inträdesordning för ersättare i 
             Kommunstyrelse och nämnder för 
             mandatperioden 2022 - 2026 
 Dnr KS 22/0405 

Beslut 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 

enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  

S S, MP, V, C, KD, L, M 

M M, L, KD, C 

SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

V V, S, MP, L, C, KD 

KD KD, M, L, C 

L L, M, KD, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V, C, L, KD, M 

2. I de fall ersättare inte kan kallas enligt ovanstående ordning kallas 

ersättare in enligt principen om proportionellt valsätt. (Om Upplands-

Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, 

MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 

nedan: 

• För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 

Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

• För övriga nämnder: från och med den 1 januari 2023. 

4. Inträdesordningen för mandatperiod 2022–2026 gäller fram till dess att 

en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 

Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 

inträdesordningen som en rekommendation. 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 

rekommendation.  
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Sammanfattning 

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige, om inte ersättarna 

väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid ordinarie 

ledamots frånvaro i Kommunstyrelsen och nämnder.  

Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun” ska en ersättare alltid inkallas 

att tjänstgöra när en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde i 

Kommunstyrelse och nämnder. Syftet med bestämmelsen är att förhindra en 

situation som innebär att Kommunstyrelse eller nämnd inte uppfyller kraven 

för beslutsförhet trots att ersättare finns närvarande. 

I första hand kallas varje partis egna ersättare in som tjänstgörande för de 

ledamöter som är frånvarande. Eftersom det egna partiets ersättare kan ha 

förhinder att närvara eller inte räcka till, behöver Kommunfullmäktige 

fastställa i vilken ordning övriga partiers ersättare ska kallas in som 

tjänstgörande.  

Kommunledningskontoret föreslår att modellen för inträdesordning som 

infördes i mitten av mandatperioden 2018–2022 utgör grunden för 

inträdesordningen även för mandatperiod 2022–2026.  

Modellen innebär att varje parti väljer i vilken ordning ersättarna från övriga 

partier ska kallas in när ersättare från deras eget parti inte finns närvarande vid 

ett sammanträde.  

I de fall ett parti väljer att inte ha med samtliga av Kommunfullmäktige invalda 

partier i sin inträdesordning innebär modellen att en ersättare från annat parti 

enligt principen om proportionellt valsätt kallas in för att tjänstgöra. Om 

Upplands-Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, MP.  

Modellen är utformad så att bestämmelserna i ”Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 

kommun” kan efterföljas. Modellen är därför konstruerad med klargörande om 

hur inkallande av ersättare ska gå till även i situationer när partiets egenvalda 

inträdesordning tar slut och det finns närvarande ersättare på plats som inte 

tjänstgör. 

En inträdesordning som omfattar samtliga i Kommunfullmäktige invalda partier 

medför att inga oönskade partiväxlingar uppstår när ersättare ska kallas in för 

tjänstgöring. 

Utformningen av inträdesordningen i beslutspunkt ett utgår från förslag från 

partierna om i vilken ordning de önskar att övriga partiers ersättare kallas in att 

tjänstgöra i deras ledamots ställe. 
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Inträdesordningen för mandatperioden 2022–2026 föreslås gälla för 

Kommunstyrelsen från och med dag för justering av Kommunfullmäktiges 

beslut och för samtliga nämnder från och med den 1 januari 2023. 

Inträdesordningen föreslås gälla fram tills dess att en ny inträdesordning för 

mandatperioden 2026–2030 är beslutad av Kommunfullmäktige. 

För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder föreslås 

inträdesordningen gälla som en rekommendation. När Kommunstyrelse och 

nämnder utser utskott kan respektive organ fastställa om inträdesordningen ska 

gälla även för utskotten. 

Även för de kommunala bolagsstyrelserna föreslås inträdesordningen gälla som 

en rekommendation.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med Kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning i 

enlighet med varje enskilt partis val: 

 För ledamot från:  Inträder ersättare från:  

S S, MP, V, C, KD, L, M 

M M, L, KD, C 

SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

V V, S, MP, L, C, KD 

KD KD, M, L, C 

L L, M, KD, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V, C, L, KD, M 

2. I de fall ersättare inte kan kallas enligt ovanstående ordning kallas 

ersättare in enligt principen om proportionellt valsätt. (Om Upplands-

Bro kommun skulle tillämpa proportionellt valsätt blir ordningen 

följande under mandatperioden 2022–2026: S, M, SD, V, KD, L, C, 

MP.) 

3. Inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 börjar gälla enligt 

nedan: 

• För Kommunstyrelsen: från och med dag för justering av 

Kommunfullmäktiges beslut om inträdesordning. 

• För övriga nämnder: från och med den 1 januari 2023. 
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4. Inträdesordningen för mandatperiod 2022–2026 gäller fram till dess att 

en ny inträdesordning för nästkommande mandatperiod är beslutad av 

Kommunfullmäktige. 

5. För utskott inrättade av Kommunstyrelsen och nämnder gäller 

inträdesordningen som en rekommendation. 

6. För de kommunala bolagsstyrelserna gäller inträdesordningen som en 

rekommendation.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att  

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Juridikenheten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 22 Sammanträdestider för 
 Kommunstyrelsen och 
 Kommunfullmäktige 2023 
Dnr KS 22/0550 

Beslut 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt

kommunledningskontorets förslag.

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2023 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar kl. 10:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

25 januari 1 februari 15 februari 

8 mars 15 mars 29 mars 

5 april (påsklov) 12 april 26 april 

24 maj 31 maj 14 juni 

30 augusti 6 september 20 september 

27 september 4 oktober 18 oktober 

22 november 29 november 13 december 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2023 antas enligt

kommunledningskontorets förslag.

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2023 fastställs till

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut.
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§ 23 Skattesats 2023 
Dnr KS 22/0009 

Beslut 

Skattesatsen fastställs till 19:40 för år 2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 8 kap §6 ska Kommunstyrelsen innan oktober månads 

utgång föreslå Kommunfullmäktige vilken skattesats som ska gälla kommande 

år. Kommunfullmäktige måste sedan fatta beslut om detta under november 

månad. Skattesatsen föreslås vara oförändrad.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Skattesatsen fastställs till 19:40 för år 2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Ekonomiavdelningen
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§ 24 Tertialrapport 2 - 2022 med 
 delårsbokslut 
Dnr KS 22/0011 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 

augusti 2022. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Jansson (S), Annika Falk (S), Kristian Cronsell (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Catharina Andersson (S), Rasmus Lindstedt (S), Hibo Salad Ali 

(S), Naser Vukovic (S), Anni Ullberg (S), Leif Johansson (S) Birgitta Nylund 

(S) och Sven-Inge Nylund (S) deltar inte i beslutet.

Katarina Olofsson (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Hellman (SD), Göran 

Boklint (SD), Navdeep Singh Bathia (SD), Mats Zettmar (SD) och Bo Nersing 
(SD) deltar inte i beslutet.  

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V), Khalouta Simba (V), Khursid Chowdhury (V) och Kristina 

Henriksson (V) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos. 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 182,4 mnkr (121,3 mnkr) exklusive 

sociala investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala 

investeringsfonderna inräknas blir resultatet 173,1 mnkr (141,8 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 1,7 mnkr (3 

mnkr) samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 

47,8 mnkr (38,5) mnkr samt övertagande (gåva) av allmänna anläggningar med 

33,8 mnkr. Totalt jämförelsestörande poster med 83,3 mnkr. Nämnderna 

uppvisar totalt ett överskott med 79,2 mnkr (inklusive 

exploateringsersättningarna). 

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv 

avvikelse mot budget på 179,6 mnkr. Största orsaken till det beräknade 

överskottet är att Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 122 mnkr jämfört mot 

budget. Överskottet beror främst på ökade intäkter från övertagande av gator 

och parkområden i exploateringsprojekt (Tegelhagen) och 
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2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag för bland annat 

Trädgårdsstaden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

• Tertialrapport 2 2022 Upplands-Bro kommun 

• Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 

• Tertialrapport 2 2022 Bygg- och miljönämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Socialnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Tekniska nämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Utbildningsnämnden 

• Tertialrapport 2 2022 Äldre- och omsorgsnämnden 

• Miljöbokslut Tertial 2 2022 

• Personalbokslut Tertial 2 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 

augusti 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att  

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och koncernbolag 
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§ 25 Statsbidrag för prestationsbaserade 
             medel till kommuner som utökat 
             bemanningen av sjuksköterskor på 
             särskilda boenden 
 Dnr KS 22/0555 

Beslut 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 

en utökad budgetram, för innevarande år, 2022, på 2 112 347 kronor 

hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

 

2. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att statsbidraget ska användas till 

att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

 

3. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att tilldelat statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 

435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till Humana samt 1 123 589 

kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

Sammanfattning 

Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 

medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 

generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 

Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 

eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 

nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige.  

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet den 3 oktober 2022 i 

enlighet med Socialkontorets förslag till beslut att statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor läggs som en utökad 

budgetram hos Äldre- och omsorgsnämnden, samt att statsbidraget används för 

att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Kommunledningskontoret delar Socialkontorets bedömning och föreslår 

Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022  

• Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel 

till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden den 13 juni 2022  

• Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträden den 3 

oktober 2022 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som 

en utökad budgetram, för innevarande år, 2022,  på 2 112 347 kronor 

hos Äldre- och omsorgsnämnden.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att statsbidraget ska användas till 

att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden har rätt att tilldelat statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor fördelas 449 

435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till Humana samt 1 123 589 

kronor till kommunal regi enligt socialkontorets fördelningsnyckel. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att  

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden  

• Kommunens revisorer  

 

 
  



 PROTOKOLL 19 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Val av två ombud och två ersättare till 
             Storsthlms förbundsmöte för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0207 

Beslut 

1. Fredrik Kjos (M) och Camilla Janson (S) utses till ombud till 

Storsthlms förbundsmöte för mandatperioden 2023-2026. 

2. För Fredrik Kjos (M) utses Hans Åberg (L) till ersättare till Storsthlms 

förbundsmöte för mandatperioden 2023-2026. 

3. För Camilla Janson (S) utses Mary Svenberg (S) till ersättare till 

Storsthlms förbundsmöte för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i Storsthlm och har därmed rätt att utse ett 

ombud med personlig ersättare per påbörjat 20 000-tal invånare, beräknat på 

det invånarantal som gäller vid ingången av 2022. Upplands-Bro kommun har 

2 mandat. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2022. 

• Kallelse till förbundsmöte Storsthlm 2023-2026 inkommen den 6 

oktober 2022. 

• Mandatfördelning per kommun, förbundsmöte Storsthlm 2023 

inkommen den 6 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

1. XX och XX utses till ombud till Storsthlms förbundsmöte för 

mandatperioden 2023-2026. 

2. För XX utses XX till ersättare till Storsthlms förbundsmöte för 

mandatperioden 2023-2026. 

3. För XX utses XX till ersättare till Storsthlms förbundsmöte för 

mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Storsthlm 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 20 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Val av ledamot till Käppalaförbundets 
             fullmäktige 2022-2026 
 Dnr KS 22/0484 

Beslut 

Mattias Peterson Ersoy(C) utses till ledamot till Käppalaförbundets fullmäktige 

2022-2026. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige för mandatperioden 2022-2026. Då 

bordlades beslut om ledamot från Centerpartiet. Kommunfullmäktige ska 

därför göra ett fyllnadsval och utse en ledamot till Käppalaförbundets 

fullmäktige från Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut § 9 den 19 oktober 2022. 

• Skrivelse från Käppalaförbundet inkommen den 23 augusti 2022 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ledamot till Käppalaförbundets fullmäktige 2022-2026. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Käppalaförbundets fullmäktige 

• Förtroendemannaregistret 

• Politiska sekreterare 
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§ 28 Val av ledamot i Norrvattens 
             förbundsfullmäktige 2022-2026 
 Dnr KS 22/0403 

Beslut 

Ricard Wikman Koljo (C) utses till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 

2022-2026. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2022-2026. 

Då bordlades beslut om ledamot från Centerpartiet. Kommunfullmäktige ska 

därför göra ett fyllnadsval och utse en ledamot till Norrvattens 

förbundsfullmäktige från Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut § 8 den 19 oktober 2022. 

• Anmodan från Norrvattens förbundsfullmäktige inkommen den 15 

augusti 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige 2022-2026. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Norrvattens förbundsfullmäktige 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 29 Val av en ledamot och en ersättare i 
             Kommunfullmäktiges valberedning för 
             mandatperioden 2022–2026 
 Dnr KS 22/0399 

Beslut 

1. Mattias Peterson Ersoy (C) utses till ledamot i Kommunfullmäktiges 

valberedning. 

2. Therese Ekerholm (C) utses till ersättare i Kommunfullmäktiges 

valberedning. 

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. 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022–

2026. Då bordlades beslut om ledamot och ersättare från Centerpartiet. 

Kommunfullmäktige ska därför göra ett fyllnadsval och utse en ledamot och en 

ersättare till Kommunfullmäktiges valberedning från Centerpartiet. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut § 3 den 19 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

1. XX (C) utses till ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning. 

2. XX (C) utses till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Valberedningen 
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§ 30     Val av revisor för Upplands-Bro 
            kommun för mandatperioden 2022-2026 
                    Dnr KS 22/0400 

Beslut 

Ärendet bortläggs till dess att namnförslag inkommit till val av revisor för (C) 

för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022–2026. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 beslutade Kommunfullmäktige att utse revisorer för 

mandatperioden 2022–2026. Då bordlades beslut om revisor från Centerpartiet. 

Kommunfullmäktige ska därför göra ett fyllnadsval och utse en revisor från 

Centerpartiet.  

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut § 5b den 19 oktober 2022. 

• Revisionens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2006-11-30, 

senast reviderad den 17 december 2014. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till revisor för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022–

2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår att ärendet bortläggs till dess att namnförslag 

inkommit till val av revisor för (C) för Upplands-Bro kommun för 

mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kommunrevisionen 

• Förtroendemannaregistret 

• Ekonomichefen 
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§ 31 Val av ny nämndeman i Attunda 
             tingsrätt efter Mats Zettmar (SD) 
 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Carina Ferm (SD) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats 

Zettmar (SD). 

Sammanfattning 

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 22 mars 2022 fattat 

beslut om entledigande av Mats Zettmar (SD). Kommunfullmäktige ska därför 

utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022. 

• Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 8 juni 2022. 

• Begäran om fyllnadsval inkommen den 8 juni 2022. 

 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Mats Zettmar (SD). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Attunda tingsrätt (efter inhämtande av förvaltarfrihetsbevis) 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare  

• Politisk sekreterare 
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§ 32 Val av ny nämndeman i Attunda 
             tingsrätt efter Björn Liljedahl (M) 
 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Stanislav Lewalski (M) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Björn 

Liljedahl (M). 

Sammanfattning 

På grund av valbarhetshinder behöver Kommunfullmäktige utse en ny 

nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2022. 

• Uppgifter från Attunda tingsrätt angående valbarhetshinder inkommen 

den 11 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Björn Liljedahl (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Attunda tingsrätt 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 
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§ 33 Val av ny ersättare till gemensam 
             nämnd för familjerättsliga frågor efter 
             Björn Liljedahl (M) 
 Dnr KS 18/0510 

Beslut 

Ärendet bortläggs till dess att namnförslag inkommit till val av ny ersättare till 

gemensam nämnd för familjerättsliga frågor efter Björn Liljedahl (M). 

Sammanfattning 

På grund av valbarhetshinder behöver kommunfullmäktige utse en ny ersättare 

till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 14 november 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

efter Björn Liljedahl (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår att ärendet bortläggs till dess att namnförslag 

inkommit till val av ny ersättare till gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor efter Björn Liljedahl (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

• Förtroendemannaregistret 
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§ 34      Val av ny ledamot i Äldre- och 
             omsorgsnämnden efter  
             Björn Liljedahl (M) 
 Dnr KS 22/0034 

Beslut 

Ärendet bortläggs till dess att namnförslag inkommit till val av ny ledamot i 

Äldre- och omsorgsnämnden efter Björn Liljedahl (M). 

Sammanfattning 

På grund av valbarhetshinder behöver kommunfullmäktige utse en ny ledamot i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Björn 

Liljedahl (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår att ärendet bortläggs till dess att namnförslag 

inkommit till val av ny  ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter  

Björn Liljedahl (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Äldre- och omsorgsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 28 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Val av ny nämndeman i Attunda 
             tingsrätt efter Börje Svensson (SD) 
 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Jan Hellman (SD) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje 

Svensson (SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 1 juli 2022 fattat 

beslut om entledigande av Börje Svensson (SD). Kommunfullmäktige ska 

därför utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022. 

• Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 1 juli 2022. 

• Begäran om fyllnadsval inkommen den 5 augusti 2022. 

 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Börje Svensson (SD). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Attunda tingsrätt (efter inhämtande av förvaltarfrihetsbevis) 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare  

• Politisk sekreterare 
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§ 36 Entledigande av Liv Kjos (M) som 
             ersättare i Utbildningsnämnden 
 Dnr KS 22/0035 

Beslut 

Liv Kjos (M) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Liv Kjos (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 26 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

Liv Kjos (M) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Liv Kjos (M) 

• Utbildningsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 
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§ 37 Val av ny ersättare i 
             Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M) 
 Dnr KS 22/0035 

Beslut 

Ärendet bortläggs till dess att namnförslag inkommit till val av ny ersättare i 

Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M). 

Sammanfattning 

Liv Kjos (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår att ärendet bortläggs till dess att namnförslag 

inkommit till val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Liv Kjos (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Utbildningsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 31 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Entledigande av Birgitta Dickson (M) 
             som vice ordförande i Socialnämnden 
 Dnr KS 22/0033 

Beslut 

Birgitta Dickson (M) entledigas som vice ordförande i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Birgitta Dickson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som vice 

ordförande i Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 9 november 2022. 

Förslag till beslut 

Birgitta Dickson (M) entledigas som vice ordförande i Socialnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Birgitta Dickson (M) 

• Socialnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 32 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39    Val av ny ledamot och vice ordförande i 
           Socialnämnden efter Birgitta Dickson (M) 
 Dnr KS 22/0033 

Beslut 

1. Peter Wissing (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Birgitta 

Dickson (M). 

2. Peter Wissing (M) utses till vice ordförande i Socialnämnden efter 

Birgitta Dickson (M). 

Sammanfattning 

Birgitta Dickson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot och vice ordförande i Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 

utse en ny ledamot och vice ordförande i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2022. 

Förslag till beslut 

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

(M). 

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

Dickson (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Socialnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 33 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Entledigande av Peter Wissing (M) som 
             vice ordförande i Kultur- och 
             fritidsnämnden 
 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

Peter Wissing (M) entledigas som vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Peter Wissing (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som vice 

ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 10 november 2022. 

Förslag till beslut 

Peter Wissing (M) entledigas som vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Peter Wissing (M) 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 34 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Val av ny ledamot och vice ordförande i 
             Kultur- och fritidsnämnden efter Peter 
             Wissing (M) 
 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

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

efter Peter Wissing (M). 

2. Mats Högberg (M) utses till ny vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Peter Wissing (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som vice 

ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse 

en ny ledamot och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2022. 

Förslag till beslut 

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

Wissing (M). 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 35 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Rapporter 
 -  

 

 
  



 PROTOKOLL 36 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Delegationsbeslut 
 -  

 

 
  



 PROTOKOLL 37 (37)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 44 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 118 - Svar på medborgarförslag rörande 

stranden i Kungsängen 

 Dnr KS 16/0036 

  

2. Inbjudan till SKR - Presidiekonferens för dig som sitter i fullmäktiges 

presidium 

 Dnr KS 22/0019 

  

3. Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 

 Dnr KS 22/0631 

  

4. Inbjudan från SKR - Slutkonferensen "Demokrati i vår tid - främja, 

förankra och försvara", den 2 december 2022 

 Dnr KS 22/0019 

  

 

 

 


