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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 

Tid: onsdagen den 14 december 2022, kl. 15:00 

Plats: Stora Scenen, Kulturhuset  

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Anna Gabrielsson 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare: Rolf Nersing (S) och Hans Åberg (L) 
Dag för justering: Digital justering onsdagen den 21 december 2022, kl.09:00 
 
 

Allmänhetens frågestund 

Kl. 18.30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 

till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 12 

december. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Stipendieutdelning 
Efter allmänhetens frågestund kommer stipendieutdelning att ske. 
Kulturavdelningen håller i detta. 

Uppvaktning av födelsedagar  
Efter stipendieutdelningen kommer Kommunfullmäktige uppvakta ledamöter 

och ersättare som fyllt jämnt under året som gått innan sammanträdet fortsätter 

med beslutsärenden. 
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1.  

Beslutsärenden 

Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025 

KS 22/0009 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 inklusive 
driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan 
Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 
november 2022. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och 
Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med 
dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans 
Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) 
förslag 23 november 2022. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden 
och ny ram för långfristiga lån sätts till 575 mnkr, godkänns i 
enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson 
(KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

5. Uppföljning under 2023 ska ske i enlighet med fastställd 
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram detaljanvisningar till nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande 
justeringar i reglementen under 2023. 

7. Kommunstyrelsen får under 2023, för kommunens räkning ta 
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 
75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2023 köpa eller försälja fastigheter 
eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total 
kostnadsram om 50 mnkr. Bemyndigandet gäller hela 
kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om 
finansiering av förvärven. 
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2.  Fråga från Vänsterpartiet om situationen i Broskolan 

KS 22/0030 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

3. 

 

 

 

4.  

Medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp med 
onlinetjänster till boende i kommunen 

KS 22/0661 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

 
Medborgarförslag om sand vid Lillsjöbadet 

KS 22/0480 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

5.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag hösten 
2022 

KS 21/0621 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 september 

2022 godkänns. 

6.  Redovisning av obesvarade motioner hösten 2022 

KS 21/0622 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 20 september 2022 

godkänns. 
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7.  Allmänhetens frågestund för 2023 

KS 22/0652 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Allmänhetens frågestund anordnas 2023. 

8.  Partistöd 2023 

KS 22/0194 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers 

redovisningar och granskningsintyg för 2021 inkommit innan 

den 30 juni 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 

samtliga partier, i enlighet med gällande regler för partistöd i 

Upplands-Bro kommun. 

9.  Revidering av reglemente för gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro 
kommuner 

KS 22/0665 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor antas i enlighet med bilagt förslag. 

2. Det reviderade reglementet gäller från och med den 1 januari 

2023, under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla 

kommun beslutar att anta Reglemente med gemensamma 

arbetsformer för kommun-styrelse och nämnder i Järfälla 

kommun samt föreslagna ändringar i reglementet för 

gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  
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10.  Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot 
flyktingar i sitt hem 

KS 22/0557 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för 

ersättning till privatpersoner för mottagande av personer som 

omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och 

uppföljning av modellen samt för beslut när behovet av 

modellen inte längre kvarstår. 

11.  Delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB 

KS 22/0058 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i 

Stockholmsregionens Försäkring AB till ett värde av 100 kr 

per invånare 2022-09-30, 3 163 600 kr.  

2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal i enlighet med 

bilaga 1 

12.  Hemställan om godkännande av ny förbundsordning 
för Samordningsförbundet Samsund och 
godkännande av Järfälla som ny medlem 

KS 22/0640 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet Samsund. 
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13.  Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk Global 
Age-Friendly Cities and Communities 

KS 22/0648 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upplands-Bro kommun ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk 

Global Age-Friendly Cities and Communities.  

14.  Modell för styrning och ledning av kommunens bolag 

KS 22/0567 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i 

kommunens samtliga helägda bolag om lägsta antal ordinarie 

ledamöter till tre.  
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15.  Upprättande av fastighetsnämnd 

KS 22/0660 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inrättande av ny fastighetsnämnd, vars ansvarsområde framgår av 

reglemente. Fastighetsnämnd inrättas från och med den 1 januari 

2023. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden fastställs 11 

ledamöter och 11 ersättare. 

3. Reglemente för fastighetsnämnden antas enligt bilaga 1, och 

börjar att gälla den 1 januari 2023 

4. De handlingar som tillhör befintliga nämnder ska från och med 

den 1 januari 2023 överlämnas till fastighetsnämnden i de fall de har 

anknytning till de verksamheter som fastighetsnämnden tar över. 

Fastighetsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 

förpliktelse på grund av åtagandet som har anknytning till de 

verksamheter som fastighetsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 

1 januari 2023 tillämpas i fastighetsnämnden avseende verksamhet 

som nämnden ansvarar för. 

6. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra redaktionella ändringar 

i reglementet, som inte innebär ändringar i sak. Rätten kan delegeras 

till kommundirektör. 

16.  Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-
Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB år 2023 

KS 22/0681 

Förslag till beslut 

1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 

ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag 

AB. 

2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 

ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 

ersättare för dessa personer i Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB. 
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17.  Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda bolag år 2023 

KS 22/0682 

Förslag till beslut 

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro 

kommuns helägda bolag utses: 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-

Bro kommuns helägda bolag utses:  

18.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB 
Upplands-Brohus år 2023 

KS 22/0678 

Förslag till beslut 

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

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

3. Till ordförande utses:  

4. Till förste vice ordförande utses:  

5. Till andre vice ordförande utses:  

19.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB år 2023 

KS 22/0679 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB utses: 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB utses: 

3. Till ordförande utses:  

4. Till vice ordförande utses:  

5. Till andre vice ordförande utses:  
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20.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB år 2023 

KS 22/0680 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag 

AB utses: 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag 

AB utses: 

3. Till ordförande utses:  

4. Till vice ordförande utses:  

5. Till andre vice ordförande utses:  

21.  Val av ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden 
för mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0583 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses: 

2. Till ersättare i tekniska nämnden utses: 

3. Till ordförande i tekniska nämnden utses: 

4. Till vice ordförande i tekniska nämnden utses: 

5. Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses: 

22.  Val av ledamöter och ersättare i Bygg-och 
miljönämnden för mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0584 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses 

4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses 

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses 
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23.  Val av ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden 
för mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0585 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i utbildningsnämnden utses: 

2. Till ersättare i utbildningsnämnden utses: 

3. Till ordförande i utbildningsnämnden utses: 

4. Till vice ordförande i utbildningsnämnden utses: 

5. Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses: 

24.  Val av ledamöter och ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för mandatperioden 2022-
2026 

KS 22/0586 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

utses: 

2. Till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

utses: 

3. Till ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

utses: 

4. Till vice ordförande i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden utses: 

5. Till andre vice ordförande i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden utses: 

25.  Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden för 
mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0587 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

3. Till ordförande i socialnämnden utses: 

4. Till vice ordförande i socialnämnden utses: 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses: 
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26.  Val av ledamöter och ersättare i Äldre-och 
omsorgsnämnden för mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0588 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

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

5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden 

utses: 

27.  Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0589 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses: 

4. Till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses: 

5. Till andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses: 

28.  Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden för 
mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0590 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

3. Till ordförande i valnämnden utses: 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses: 

5. Till andre vice ordförande i valnämnden utses: 
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29.  Val av ledamöter och ersättare i Fastighetsnämnden 
för mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0696 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i fastighetsnämnden utses: 

2. Till ersättare i fastighetsnämnden utses: 

3. Till ordförande i fastighetsnämnden utses: 

4. Till vice ordförande i fastighetsnämnden utses: 

5. Till andre vice ordförande i fastighetsnämnden utses: 

30.  Val av ledamöter och ersättare i Gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor för mandatperioden 2022-
2026 

KS 22/0591 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i den gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor utses:  

2. Till ersättare i den gemensamma nämnden för familjerättsliga 

frågor utses:  

31.  Val av tre ledamöter och tre ersättare i Lindströmska 
stiftelsen för mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0603 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses: 

2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: 

32.  Val av ledamot och ersättare till Föreningen 
Soldathemmet för mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0600 

Förslag till beslut 

1. XX utses till ledamot i styrelsen för föreningen 

Soldathemmet. 

2. XX utses till ersättare i styrelsen för föreningen 

Soldathemmet. 
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33.  Val av ledamot i Hemvärnsrådet för mandatperioden 
2022-2026 

KS 22/0602 

Förslag till beslut 

Till ledamöter i Hemvärnsrådet för mandatperioden 2022–2026 utses 

följande: 

34.  Val av vattenpolitiker till Mälaren - en sjö för miljoner 
(MER) 

KS 22/0670 

Förslag till beslut 

Till vattenpolitiker i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) för 

mandatperioden 2023-2026 utses: XX 

35.  Val av en revisor och en ersättare till Brandkåren 
Attunda för mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0604 

Förslag till beslut 

1. Till revisor i kommunförbundet Brandkåren Attunda utses: 

2. Till ersättare i kommunförbundet Brandkåren Attunda utses: 

36.  Val av en ledamot och en ersättare till Brandkåren 
Attundas direktion för mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0605 

Förslag till beslut 

1. Till ledamot i Kommunförbundet Brandkåren Attundas 

direktion utses: 

2. Till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren Attundas 

direktion utses: 
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37.  Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbund 
Samsund mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0598 

Förslag till beslut 

1. Till ordinarie ledamot i Samordningsförbundet Samsund 

utses: 

2. Till ersättare i Samordningsförbundet Samsund utses: 

38.  Val av en överförmyndare och en ersättare för 
mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0592 

Förslag till beslut 

1. Till överförmyndare utses: 

2. Till ersättare utses: 

39.  Val av begravningsförrättare för mandatperioden 
2023-2026 

KS 22/0595 

Förslag till beslut 

Till begravningsförrättare för mandatperioden 2023-2026 utses: 

40.  Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0596 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: 

2. Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: 

3. Till ordförande i styrelsen utses: 
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41.  Val av gode män till lantmäteriförrättning enligt 
fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2023-
2026 

KS 22/0593 

Förslag till beslut 

1. Till gode män med erfarenhet av tätortsförhållanden utses 

följande: 

2. Till gode män med erfarenhet av jordbruks- eller 

skogsbruksfrågor utses följande: 

42.  Val av ledamöter och personliga ersättare till 
stiftelsen Lövsta gård för mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0671 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen utses följande: XX och XX 

2. Till ersättare för XX utses XX 

3. Till ersättare för XX utses XX 

43.  Val av ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs 
stiftelse mandatperioden 2023-2026 

KS 22/0692 

Förslag till beslut 

Till ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs stiftelse utses: 

44.  Val av ombud till Sveriges ekokommuner för 
mandatperioden 2022-2026 

KS 22/0601 

Förslag till beslut 

Till ombud för Sveriges ekokommuner för mandatperioden 2022-

2026 utses följande: 

1. XX till politikerombud 

2. XX till tjänstemannaombud 
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45.  Val av två ledamöter och två ersättare i 
Mälardalsrådet för mandatperioden 2023-2027 

KS 22/0564 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Mälardalsrådet utses XX och XX. 

2. För XX utses XX till ersättare. 

3. För XX utses XX till ersättare.  

46.  Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter 
Rasmus Lindstedt (S) 

KS 19/0156 

Förslag till beslut 

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

Lindstedt (S). 

Rapporter 

- 

Delegationsbeslut 

- 

Anmälningar 
 

1. Socialnämndens beslut § 62 - Rapportering av ej verkställda beslut 

kvartal två 2022 

2. Kommunstyrelsens beslut § 20 - Svar på medborgarförslag om en ny 

väg för genomfart förbi Brogårdsstaden 

3. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Svar på tre medborgarförslag 

gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och 

linbana 

4. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Svar på tre medborgarförslag 

gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och 

linbana 

5. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Svar på tre medborgarförslag 

gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och 

linbana 

6. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 34 - Svar på medborgarförslag om 

upprustning av discgolfbanan vid Lillsjön 

7. Tekniska nämndens beslut § 78 - Svar på medborgarförslag om 

renovering av gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs 



 

TILLKÄNNAGIVANDE 17 (
17)  

 Kommunfullmäktige 

 Datum     

  2022-12-13     
 

8. Tekniska nämndens beslut § 79 - Svar på medborgarförslag om att 

tillgängliggöra stigen till naturreservatet för att boende i Norrboda med 

barnvagn ska kunna gå till Lillsjöbadet 

9. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 7 - Medborgarförslag om att 

införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras 

 

Anders Åkerlind (M) 

Ordförande 

 


