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§ 1 Fastställning av dagordning 
 Dnr KS 22/0528 

Beslut 
Dagordningen godkänns. 
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§ 2 Medborgarförslag om 
             hastighetsdämpande åtgärder i 
             Brogårdstaden 
 Dnr KS 23/0075 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 20 januari 2023 inkom ett medborgarförslag om hastighetsdämpande 
åtgärder i Brogårdstaden. Förslagsställaren uppger att fordonstrafiken är 
intensiv genom området och att vägen inte är anpassad för det. Det finns en 
skola på ena sidan om vägen och bostäder på andra. Förslagsställaren menar att 
åtgärder behöver ske omgående, exempelvis med hjälp av trafiksignaler vid 
något eller några övergångsställen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 20 januari 2023. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 3 Medborgarförslag om gång- och 
             cykelväg från Brogårdstaden till 
             Jurstarondellen 
 Dnr KS 23/0076 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 20 januari 2023 inkom ett medborgarförslag om hastighetsdämpande 
åtgärder i Brogårdstaden. Förslagsställaren uppger att det inte finns någon 
säker lösning för gång- och cykeltrafik längs Jurstagårdsvägen och att åtgärder 
behöver göras. Förslagsställaren anser att en gång- och cykelbana bör anläggas. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 20 januari 2023. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 4 Medborgarförslag om lekplats i Jursta 
 Dnr KS 23/0068 

Beslut 
Medborgarförslagen överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 19 januari 2023 inkom flera medborgarförslag om att bygga en lekplats i 
området Jursta i Bro. Förslagsställarna uppger att Jursta är ett område med 
många barnfamiljer som saknar närhet till lekplats. Området behöver få en 
lekplats för att öka gemenskap och ge barn möjlighet till naturlig samlingsplats 
med möjlighet till lek utomhus. En bra lekplats bör inkludera gungor, 
klätterställning och rutschkana. Några av förslagsställarnas egna kommentarer: 

- ”Det är viktigt för barnen att kunna gå ut och sysselsätta sig på ett bra 
sätt. Där det saknas saker att göra för barnen blir det alltid bus och till 
slut förstörelse av natur och egendom i stället”. 

- ”Området är mestadels nyblivna föräldrar med barn vilket kommer att 
göra det mycket bättre för alla. Det kommer att hålla kriminaliteten låg 
då det blir mer konstant grannövervakning när barn är ute och leker”. 

- ”Det finns ingen plats för barnen att leka här i området. Om dem inte 
har någonstans att vara så blir det att dem börjar hitta på massa 
dumheter i stället. Det finns ingenting i närheten som dem kan gå till 
och leka själva heller”. 

- ”Att fysiskt aktivera barnen har massa positiva hälsoaspekter och det 
hade blivit både lättare och roligare om det fanns en omfattande 
lekpark på gångavstånd från området. Man kan se det som en 
investering för framtiden!” 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag TH51 inkommet den 19 januari 2023. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslagen överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställarna 
• Tekniska nämnden 
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§ 5 Medborgarförslag om införande av 
             digitala inköp inom hemtjänsten 
 Dnr KS 22/0666 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 13 november 2022 inkom ett medborgarförslag om införande av digitala 
inköp inom hemtjänsten. Förslagsställaren menar att hemtjänstpersonal 
dagligen utför tunga arbetsuppgifter däribland att handla till brukarna. För att 
avlasta personalen föreslås en digital lösning där brukaren tillsammans med 
personal kan beställa varor via internet. Till de brukare som inte har tillgång till 
egen dator eller Ipad kan hemtjänsten ta med en Ipad. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 13 november 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
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§ 6 Medborgarförslag om trafiksituationen 
             på Prästhagsvägen och Strandvägen 
 Dnr KS 22/0669 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 14 november 2022 inkom ett medborgarförslag om trafiksituationen på 
Prästhagsvägen och Strandvägen. 

Förslagsställaren uppger att den del av Prästhagsvägen som åsyftas sträcker sig 
från korsningen Prästhagsvägen/Stationsbacken till korsningen 
Prästhagsvägen/Bergsstigen. Sträckan består av en relativt brant, smal, 
asfalterad väg som delas av gående, cyklister och bilister. 

Vägens smalhet samt avsaknad av trottoarer innebär att gående med barnvagn 
och rollator har begränsade möjligheter att göra plats för biltrafik, i synnerhet 
vintertid. För barn så kan de täta mötena upplevas som otrygga. Mötande bilar 
har heller ingen lämplig mötesplats. 

Av kommunens Trafik- och Tillgänglighetsprogram att döma så finns inga 
planer på att utföra några åtgärder på sträckan i närtid. ‘Trafiksäkerhetsåtgärder 
på Strandvägen och Prästhagsvägen’ innehåller dock flera förändringar som 
skulle leda till klara förbättringar av trafiksituationen i Strandvägsområdet. 
Förslagsställaren anser att det vore bra om en lösning även för den här sträckan 
kunde arbetas in i projektet när man ändå ser över området. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 14 november 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 7 Medborgarförslag om att införa 6 
             timmars arbetsdag för personal inom 
             hemtjänstens vård och omsorg 
 Dnr KS 22/0690 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 24 november 2022 inkom ett medborgarförslag om att införa 6-timmars 
arbetsdag för personal inom hemtjänstens vård och omsorg. 

Förslagsställaren menar att vård- och omsorgspersonal, speciellt inom 
hemtjänsten, har ett tungt psykiskt och fysiskt påfrestande arbete, med brukare 
som har stort varierande hjälpbehov. 

Hemtjänstens personal möter många brukare under ett pass och med ingen eller 
mycket begränsad återhämtning. Med åren, är risken mycket stor att personalen 
blir utslitna i förtid. För en hållbar utveckling föreslås införande av 6-timmars 
arbetsdag med bibehållen lön. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 24 november 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Yttranden 
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
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§ 8 Medborgarförslag om fler blommor i 
             kommunen 
 Dnr KS 22/0469 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 31 juli 2022 inkom ett medborgarförslag om fler blommor i kommunen. 
Förslagsställaren menar att det finns många gröna områden i kommunen som 
skulle kunna täckas med ängsblommor. Förslaget nämner att det kan vara en 
aktivitet för barn och pensionärer att plantera blommor eller så frön. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 31 juli 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 9 Medborgarförslag om plantering av       
             fruktträd och bärbuskar på allmänna   
             områden 
 Dnr KS 22/0476 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 13 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om plantering av fruktträd 
och bärbuskar på allmänna områden. 

Förslagsställaren menar att om kommunen planterar fruktträd och bärbuskar på 
allmänna ytor såsom i parker och i grönområden kan det gynna 
kommuninvånarnas naturupplevelse samt öka närvaron i parker och i 
grönområden. Bortsett från att det är roligt för barn att plocka frukt och bär 
bidrar även kommunen till ett mer hälsosamt ätmönster där frukt eller bär tidigt 
kan introduceras för barn. Utöver det skulle det gynna den biologiska 
mångfalden då insekter och fåglar skulle dras till träden, blommorna och de 
söta frukterna. Vid varje träd/buske/dunge bör det stå en skylt om vad det är för 
frukt/bär samt nyttan av de för både människa, natur och djurliv. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 13 augusti 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 10 Medborgarförslag om att ordna en 
             hundrastgård i gamla Bro 
 Dnr KS 22/0691 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 24 november 2022 inkom ett medborgarförslag om att ordna en 
hundrastgård i gamla Bro. 

Förslagsställaren uppger att en passande plats för en hundrastgård skulle kunna 
vara den del av Upplands-Bro Kockbacka 2:1 som idag används lite för 
hundarnas behov och som avstjälpning för villaägarnas trädgårdsavfall. Ett 
ställe som på grund av närheten till järnvägen inte går att använda till så 
mycket annat. En inhägnad runtom och ett gruslager skulle räcka bra till en 
hundrastgård. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 24 november 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 11 Medborgarförslag om att kommunen 
             ska arbeta mer för att få fler busslinjer 
             mellan Stockholm och Kungsängen 
 Dnr KS 22/0720 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 7 december 2022 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 
arbeta mer för att få fler busslinjer mellan Stockholm och Kungsängen. 
Förslagsställaren anser att kommunen ska arbeta mera för att få fler busslinjer 
mellan Stockholm och Kungsängen. Idag finns bara en linje mot Kista som går 
några gånger per dag. När tågen stannar på grund av tekniskt fel eller liknande 
så blir man strandsatt och kan inte ta sig någonstans. Det finns buss från 
Stockholm och fram till Jakobsberg eller Kallhäll men sedan finns det inga sätt 
att ta sig vidare till Kungsängen förutom via tåg. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 7 december 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
• Samhällsbyggnadskontoret, Karin Svalfors 
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§ 12 Överklagande av Mark- och 
             miljödomstolens dom över detaljplan för 
             Säbyholm - Utvecklad argumentation 
 Dnr KS 15/0282 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens utvecklade argumentation över 
Mark- och miljödomstolens dom för detaljplanen för Säbyholm som sin egen 
och överlämnar den till Mark- och miljödomstolen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun beslutade att anta detaljplanen 
för Säbyholm den 15 juni 2022. Planen överklagades och Mark- och 
miljödomstolen meddelade den 23 november 2022 att den upphäver 
detaljplanen med hänvisning till att kommunen inte hade visat att 
förutsättningarna för att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk var 
uppfyllda. 

Upplands-Bro Kommun har överklagat domen och yrkar på att Mark- och 
miljööverdomstolen ska upphäva Mark- och miljödomstolens beslut. 

Skälen till detta är att kommunen menar att det finns anledning att betvivla att 
Mark- och miljödomstolen har dömt rätt då det inte är tydligt att detta område 
är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark. Om det är brukningsvärd 
jordbruksmark är det inte tydligt att en park skulle falla in under ”bebyggelse 
och anläggning”. Därför är det inte ett ianspråktagande i miljöbalkens mening. 

Även om det är att betrakta som ett ianspråktagande av jordbruksmark anser 
Upplands-Bro kommun att de villkor som ställs upp i Miljöbalken för att 
jordbruksmark ska kunna tas i anspråk är uppfyllda då det handlar om att 
använda marken för ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på 
ett tillfredsställande sätt på annan plats. 

Om Mark- och miljööverdomstolen inte skulle döma i enlighet med 
kommunens ståndpunkt yrkar kommunen på att planen antas i de delar som 
inte omfattar jordbruksmark med undantag för infarten till området. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 20 december 2022 

• Överklagande av dom Säbyholm, den 20 december 2022 
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• Mark- och miljödomstolens dom i mål P 5057-22, den 23 november 
2022 

• Beslut om antagande av detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 
5:45m.fl.) Kommunfullmäktige den 15 juni 2022, §83 

• Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016). Antagen av 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens utvecklade argumentation över 
Mark- och miljödomstolens dom för detaljplanen för Säbyholm som sin egen 
och överlämnar den till Mark- och miljödomstolen. 

Yttranden 
Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Mark- och miljööverdomstolen c/o Mark- och miljödomstolen 
• Protorp FastigheterAB 
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§ 13 Beslut om antagande - detaljplan för 
             Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 
             4:405 m.fl.), Kungsängen 
 Dnr KS 15/0383 

Beslut 

1. Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Pärlans Montessoriförskola 
(Ekhammar 4:405 m.fl.), godkänns.  

2. Detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 
m.fl.), nr 2002, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

3. Exploateringsavtal, inklusive bilagor med LSS Bostäder Sverige AB, 
dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, för detaljplan 
Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen, 
2002, godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 24 september 2014 §48, tillväxtchefen i uppdrag att 
ta fram förslag till ny detaljplan för Pärlans Montessoriförskola för Ekhammar 
4:405 och del av 4:269, nr 2002, genom normalt planförfarande.  

Detaljplanen var ute på samråd under andra kvartalet 2022 och var ute på 
granskning under andra till tredje kvartalet 2022. Planförslaget syftar till att 
ändra användning från bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. 
Planen ska pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten så att den 
befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att utvecklas. Vidare 
utökas fastigheten för förskolan genom att ta mark i anspråk som i gällande 
plan är parkmark. Planen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet 
bostäder. Området för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 16 
stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas. Efter planens gransknings-
period har planförslaget reviderats efter Länsstyrelsens yttrande om att 
tillgodose miljökvalitetsnormer och risker för människors säkerhet och hälsa 
samt översvämningsrisk. Förslaget till detaljplan föreslås antas av 
kommunfullmäktige. 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas i 
samband med antagandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet regleras 
principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning för 
genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen 
med en befintlig byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken   
idag och ingen allmän plats planläggs så minskar innehållet i avtalet. 
Huvudsakligen kommer byggbuller, dimensionering av VA, dagvatten i 
byggskede samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. 
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Förutsättningarna för utredning och bekostande av VA-ledningarna regleras i 
exploateringsavtalet. Som bilaga till exploateringsavtalet finns en 
överenskommelse om fastighetsreglering som reglerar att exploatören ska 
erlägga en ersättning till kommunen för markköpet.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 december 2022  

• Samrådsredogörelse Pärlans Montessoriförskola, den 15 juni 2022 

• Samhällsbyggnadsutskottets beslut om samråd och granskning § 17, 
den 13 april 2022 

• Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag § 48, den 24 september 
2014 

• Avsiktsförklaring, förändring av detaljplan för fastigheten 4:405, den 
10 mars 2014 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Pärlans Montessoriförskola 
(Ekhammar 4:405 m.fl.), godkänns.  

2. Detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 
m.fl.), nr 2002, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

3. Exploateringsavtal, inklusive bilagor med LSS Bostäder Sverige AB, 
dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, för detaljplan 
Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen, 
2002, godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• LSS Bostäder AB 
• Pärlans Montessoriförskola  

 

Rättelse 2023-02-21: Första sidan i bilaga 2 – Planbeskrivning den 28 
november 2022 är utbytt då kartbilden som skickats ut inför 
sammanträdet var felaktig.  
OB 
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§ 14 Förstärkt kommunikation och 
             samhällsinformation samt reviderad 
             kommunikationspolicy 
 Dnr KS 22/0657 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 

kommunikationspolicyn. 
2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören får i uppdrag att vid behov 

göra redaktionella förändringar i kommunikationspolicyn.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Kerstin Ahlin (S), Annika Falk (S), 
Catharina Andersson (S) Kristian Cronséll (S), Hibo Salad Ali (S), Naser 
Vukovic (S), Helena Austrell (S), Leif Johansson (S), Birgitta Nylund (S), och 
Sven-Inge Nylund (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
Reservationsmotivering återfinns i slutet av paragrafen. 

Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
Reservationsmotivering återfinns i slutet av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag om en kommuntidning för 
att förstärka kommunens kommunikation till invånarna. En kommuntidning 
som distribueras regelbundet innebär att kommunen når ut med 
samhällsinformation till fler invånare kontinuerligt i syfte att ge mer kunskap 
och bättre insyn i kommunens arbete. Tidningen kommer även att finnas 
tillgänglig i PDF-format via kommunens webbplats.  

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 30 november 2022 med uppdrag 
till kommunledningskontoret att uppdatera kommunens 
kommunikationspolicy. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på en uppdaterad version 
av kommunikationspolicyn. Kommunledningskontoret föreslår även att 
kommundirektören får i uppdrag att vid behöv göra redaktionella förändringar i 
kommunikationspolicyn. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023 

• Kommunikationspolicy 
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• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 
november 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 
kommunikationspolicyn. 

2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören får i uppdrag att vid behov 
göra redaktionella förändringar i kommunikationspolicyn.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar på avslag till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag till liggande förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag till liggande förslag. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 
Camilla Jansons (S), Erik Karlssons (V) och Sara Ridderstedts (MP) 
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.  

Votering begärs och genomförs. En röst på ”Ja” är en röst på liggande förslag 
till beslut och en röst på ”Nej” är en röst på avslag. Under votering lämnas 24 
röster på ”Ja” och 17 röster på ”Nej”. Ordföranden finner därmed att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  x  
Fredrik Kjos (M) x   
Katarina Olofsson (SD) x   
Rolf Nersing (S)  x  
Paul Gustafsson (M) x   
Khalouta Simba (V)  x  
Claus Engström (SD) x   
Kerstin Ahlin (S)  x  
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Jan-Erik Björk (KD) x   
Hans Åberg (L) x   
Mattias Peterson Ersoy (C) x   
Annika Falk (S)  x  
Marcus Sköld (M) x   
Anette Nyberg (SD) x   
Catharina Andersson (S)  x  
Liv Kjos (M) x   
Erik Karlsson (V)  x  
Kristian Cronséll (S)  x  
Jan Hellman (SD) x   
Mait Johansson (M) x   
Hibo Salad Ali (S)  x  
Sara Ridderstedt (MP)  x  
Andreas Åström (M) x   
Göran Boklint (SD) x   
Jan Stefansson (KD) x   
Naser Vukovic (S)  x  
Nawal Al-Ibrahim (L) x   
Peter Wissing (M) x   
Therese Ekerholm (C) x   
Helena Austrell (S)  x  
Jeanette Bustos Cesped (V)  x  
Navdeep Singh Bhatia (SD) x   
Stanislav Lewalski (M) x   
Leif Johansson (S)  x  
Masoud Zadeh (M) x   
Bo Nersing (SD) x   
Birgitta Nylynd (S)  x  
Sven-Inge Nylund (S)  x  
Mats Högberg (M) x   
Kristina Henriksson (V)  x  
Anders Åkerlind (M) x   
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Reservationsmotivering 
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Att anta en kommunikationspolicy och införa en papperstidning som gynnar 4 
(representerar 42% av väljarna) och utestänger 4 (representerar 56% av 
väljarna) partier i kommunfullmäktige är djupt odemokratiskt och leder 
Upplands-Brokommun ännu längre bort från folkviljan.   

Det går emot det M L Kd och C skriver i sin kommunplan: ” Alliansen vill att 
medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara och att alla har 
god insyn i de beslut som fattas.” Eller menas med detta att endast dessa 
partiers sympatisörer engagemang och röst ska tas tillvara? 

I policyn står Partipolitisk kommunikation:  

”Politiska partierna har sina egna kommunikationskanaler för sin information. 
Den interna, externa och politiska kommunikationen optimeras och 
effektiviseras genom nära samarbete mellan tjänstemanna-organisationen och 
den styrande alliansens politiska sekreterare.” Genom denna skrivning ska 
personalen i en demokratisk organisation endast kommunicera med och den 
styrande alliansens politiska sekreterare.” 

Om detta gäller 4 eller 5 partier är oklart. Vi noterar vid votering att M L Kd C 
och deras samverkansparti Sd ställer sig bakom dokumentet, vi hade hoppats 
på en vilja från samtliga partier i kommunfullmäktige att arbeta demokratisk. 
Skriften borde vara fri från partipolitik, samtliga partier får idag partistöd för 
att driva sin politik. I det fall den ska presentera politiska partier är vår mening 
att samtliga 8 partier som representera väljarna i kommunfullmäktige ska få 
yttra sig.” 

Erik Karlsson (V) lämnar för Västerpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”En kommunikationspolicy som är framtagen för att främja en partipolitisk 
mörkblå politik utan att den får opposition främjar inte demokratin. Vi ser i 
annons efter annons i våra lokaltidningar hur våra 4 högerpartier får presentera 
sig på skattebetalarnas bekostnad och detta dokument ger detta legitimitet. Att i 
skrift uttala att respektive parti har sina egna kanaler för att föra ut information 
blir här ett skämt, på den parlamentariska demokratins bekostnad.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten (för publicering) 
• Kontorscheferna 
• VD Upplands-Brohus 
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§ 15 Revidering av reglemente för 
             kommunstyrelsen 
 Dnr KS 22/0709 

Beslut 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Berörda tjänstepersoner på kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret har fått möjlighet att lämna synpunkter på de 
föreslagna ändringarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022. 

• Reglemente med ändringsmarkeringar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen för anmälan 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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§ 16 Revidering av reglemente för 
             socialnämnden 
 Dnr KS 22/0705 

Beslut 
Reviderat reglemente för socialnämnden antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens reglemente.  

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för socialnämnden med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.   
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Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Socialnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska 
handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 
 
Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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§ 17 Revidering av utbildningsnämndens 
             reglemente 
 Dnr KS 22/0707 

Beslut 
Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Utbildningskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av reglementet. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.   



 PROTOKOLL 29 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Utbildningsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska 
handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 

 
Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i författningssamlingen) 

  



 PROTOKOLL 30 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Revidering av reglemente för 
             gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Dnr KS 22/0708 

Beslut 
Reviderat reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Utbildningskontoret och socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen 
av reglementet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.   



 PROTOKOLL 31 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet 
mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som 
ska handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 
 

Beslutet skickas till: 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 

  



 PROTOKOLL 32 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Revidering av reglemente för 
             valnämnden 
 Dnr KS 22/0710 

Beslut 
Reviderat reglemente för valnämnden, med ändring av texten under §2 punkt 2 
till: ”organisera och utrusta vallokaler och röstningslokaler samt besluta om 
öppettider utöver tvingande”, antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Berörda tjänstepersoner har deltagit i arbetet med revideringen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2022. 

• Förslag på reviderat reglemente. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för valnämnden, med ändring av texten under §2 punkt 2 
till: ”organisera och utrusta vallokaler och röstningslokaler samt besluta om 
öppettider utöver tvingande”, antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 



 PROTOKOLL 33 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Valnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av 
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 

 
Beslutet skickas till: 

• Valnämnden för anmälan. 
• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen. 

 
 

   



 PROTOKOLL 34 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Revidering av fastighetsnämndens 
             reglemente 
 Dnr KS 22/0762 

Beslut 
Reviderat reglemente för fastighetsnämnden antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
andra nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

I december 2022 antogs reglementet för den nya fastighetsnämnden. I samband 
med den revidering som nu föreslås i övriga nämnders reglementen, framför 
allt kopplat till tekniska nämnden, krävs vissa förtydliganden i 
fastighetsnämndens reglemente. Föreslagna förändringar innebär inga 
förändringar i nämndens ansvar utan utgör endast förtydliganden. 

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglementet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för fastighetsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 



 PROTOKOLL 35 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Fastighetsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska 
handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 

 
Beslutet skickas till: 

• Fastighetsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

 
  



 PROTOKOLL 36 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Revidering av reglemente för äldre- och 
             omsorgsnämnden 
 Dnr KS 22/0706 

Beslut 
Reviderat reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens reglemente.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

• Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 



 PROTOKOLL 37 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Äldre- och omsorgsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet 
mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som 
ska handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 
 

 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

  



 PROTOKOLL 38 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Revidering av bygg- och 
             miljönämndens reglemente 
 Dnr KS 22/0711 

Beslut 
Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 
Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglemente.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 



 PROTOKOLL 39 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Bygg- och miljönämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska 
handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 
 

 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

 

 
  



 PROTOKOLL 40 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Revidering av reglemente tekniska 
             nämnden 
 Dnr KS 22/0712 

Beslut 
Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 
Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   
 
Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglemente.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

• Reglemente med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 



 PROTOKOLL 41 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Tekniska nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska 
handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 

 

 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden (för anmälan) 
• Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 

 

 
  



 PROTOKOLL 42 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Revidering av reglemente för kultur- 
             och fritidsnämnden 
 Dnr KS 22/0713 

Beslut 
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   

Kultur- och fritidskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens 
reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022. 

• Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden med 
ändringsmarkeringar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag med ändringsyrkandet att §3 
Personalpolitiken inte revideras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Erik 
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
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Reservationsmotivering 
Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet yrkade på att texten i 3 § inte revideras. 
Texten oreviderad: 3 § Personalpolitiken 
Kultur- och fritidsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska 
handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Den nu antagna texten omöjliggör för nämnden att utan anmodan från KS vare 
sig komma med förslag eller lämna synpunkter på frågor som enligt lag, avtal 
eller i övrigt är reglerade i det personliga anställningsavtalet!” 
 

 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 
• Kultur- och fritidsnämnden för anmälan 

  



 PROTOKOLL 44 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Revidering av avfallsföreskrifter 
 Dnr KS 22/0749 

Beslut 
1. Förslag till avfallsföreskrifter antas.  
2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023.  

Sammanfattning 
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast ändringar som följer 
av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” till 
”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter samt 
ändring av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg i stället för 25 kg. 
Det är endast ändringar som inte föranleder krav på utställning för samråd om 
avfallsföreskrifterna, utan förslag till reviderade avfallsföreskrifter föreslås 
antas utan föregående samråd för att få aktuella avfallsföreskrifter i förhållande 
till gällande lagstiftning. 

Kommunledningskontoret kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022  
• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 - Revidering av avfallsföreskrifter 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022  
• Förslag till nya avfallsföreskrifter den 11 november 2022 
• Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar den 9 

november 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 
Beslutet skickas till: 
 

• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen  
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§ 26 Revidering av avfallstaxa 
 Dnr KS 22/0750 

Beslut 
1. Förslag till avfallstaxa fastställs. 

2. Avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast ändringar som följer av 
ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 
kommunalt ansvar” på fyra platser i dokumentet, samt ändring av maxvikten 
för ett kolli med grovavfall till 15 kg i stället för 25 kg. 

Kommunledningskontoret kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022  
• Förslag till avfallstaxa  
• Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 – Revidering av avfallstaxa 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till avfallstaxa fastställs. 

2. Avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 
 

• Ekonomiavdelningen  
• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen  
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§ 27 Revidering av avfallsplan 
 Dnr KS 22/0751 

Beslut 
1. Förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 

och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. Avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, 
Knivsta och Sigtuna kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 
fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. 
Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, 
samrådsredogörelse. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 
• Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 
• Bilaga 1-7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 
• Samrådsredogörelse 
• Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 - Beslut om ny avfallsplan 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 
och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. Avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten för publicering i författningssamlingen 
• Avfallsenheten 
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§ 28 Revidering av regler för kulturcheck och 
             fastställande av kulturcheckens storlek 
 Dnr KS 22/0685 

Beslut 
Minoritetsåterremiss. 

Utifrån Socialdemokraterna yrkande på återremiss ges följande uppdrag: 

1. Att utreda införandet av avgiftsfri Kulturskola för barn och ungdomar samt 
personer med funktionsnedsättning i Upplands-Bro kommun 
2. Att utreda förutsättningar för att garantera minst en kulturupplevelse per år 
och barn i alla Upplands-Bros skolor.” 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i 
slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret har vid uppföljning och utvärdering av Regler för 
Kulturcheck uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för att 
kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 
anordnarna.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår utifrån kultur- och fritidskontorets 
utredning därför ett antal revideringar för att förtydliga regelverket och 
processen för auktorisation av anordnare samt fastställande av kulturcheckens 
storlek till 13 600 kr per checkberättigad plats och år från och med 1 januari 
2023. Kultur- och fritidskontoret har även tagit fram ett förslag på 
uppföljningsplan för kulturchecken. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 – Regler för Kulturcheck 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 

2021 – Avgifter och ersättning kulturcheckar 
• Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021 
• Förslag till reviderade Regler för kulturcheck 
• Uppföljningsplan Kulturcheck 
• Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 

november 2022 - Revidering av regler för kulturcheck och fastställande 
av kulturcheckens storlek 
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• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade Regler för kulturcheck antas. 

2. Kulturcheckens storlek fastställs till 13 600 kr per checkberättigad 
kursplats från och med den 1 mars 2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar på återremiss. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas förslag och yrkar på återremiss. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag i första hand och på återremiss i andra 
hand.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, liggande förslag, Naser 
Vukovic (S) och Erik Karlssons (V) återremissyrkande samt Sara Ridderstedts 
(MP) avslagsyrkande.  

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Votering 
begärs och genomförs. En röst på ”Ja” är en röst på att ärendet ska avgöras idag 
och en röst på ”Nej” är en röst på att ärendet ska återremitteras.  

Under votering lämnas 24 röster på ”Ja” och 17 röster på ”Nej”. Ordföranden 
finner därmed att kommunfullmäktige beslutat att ärendet inte kommer avgöras 
idag då resultatet genererar minoritetsåterremiss. 

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  x  
Fredrik Kjos (M) x   
Katarina Olofsson (SD) x   
Rolf Nersing (S)  x  
Paul Gustafsson (M) x   
Khalouta Simba (V)  x  
Claus Engström (SD) x   
Kerstin Ahlin (S)  x  
Jan-Erik Björk (KD) x   



 PROTOKOLL 49 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Hans Åberg (L) x   
Mattias Peterson Ersoy (C) x   
Annika Falk (S)  x  
Marcus Sköld (M) x   
Anette Nyberg (SD) x   
Catharina Andersson (S)  x  
Liv Kjos (M) x   
Erik Karlsson (V)  x  
Kristian Cronséll (S)  x  
Jan Hellman (SD) x   
Mait Johansson (M) x   
Hibo Salad Ali (S)  x  
Sara Ridderstedt (MP)  x  
Andreas Åström (M) x   
Göran Boklint (SD) x   
Jan Stefansson (KD) x   
Naser Vukovic (S)  x  
Nawal Al-Ibrahim (L) x   
Peter Wissing (M) x   
Therese Ekerholm (C) x   
Helena Austrell (S)  x  
Jeanette Bustos Cesped (V)  x  
Navdeep Singh Bhatia (SD) x   
Stanislav Lewalski (M) x   
Leif Johansson (S)  x  
Masoud Zadeh (M) x   
Bo Nersing (SD) x   
Birgitta Nylynd (S)  x  
Sven-Inge Nylund (S)  x  
Mats Högberg (M) x   
Kristina Henriksson (V)  x  
Anders Åkerlind (M) x   
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Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande protokollsanteckning för Miljöpartiets 
räkning:  

"Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola 
med ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte 
deltar, arbeta för en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka 
Kulturskolans avgift, satsning på att korta kön och förbättrade arbetsvillkor." 

 

Beslutet skickas till: 

• Kulturavdelningen 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommunstyrelsen 
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§ 29 Val av ledamöter och ersättare till 
             styrelsen för AB Upplands-Brohus år 
             2023 
 Dnr KS 22/0678 

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

Jan-Erik Björk (KD), Mait Johansson (M) och Birgitta Nylund (S) 
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Bordläggning 
3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
4. Till förste vice ordförande utses: Mait Johansson (M) 
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus 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 tre och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 
årligen från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 

• AB Upplands-Brohus bolagsordning. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Jan-Erik 

Björk (KD), Mait Johansson (M) och Birgitta Nylund (S) 
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Bordläggning 
3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
4. Till förste vice ordförande utses: Mait Johansson (M) 
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
• AB Upplands-Brohus 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 30 Val av ledamöter och ersättare till 
             styrelsen för Upplands-Bro 
             Kommunfastigheter AB år 2023 
 Dnr KS 22/0679 

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

utses: Mait Johansson (M), Jan-Erik Björk (KD) och Birgitta Nylund 
(S) 

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

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 
4. Till förste vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB:s bolagsordning 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: Mait Johansson (M), Jan-Erik Björk (KD) och Birgitta Nylund 
(S) 

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

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 
4. Till förste vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 31 Val av ledamöter och ersättare till  
             styrelsen för Upplands-Bro 
             Kommunföretag AB år 2023 
 Dnr KS 22/0680 

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

Lisa Edwards (C), Jan-Erik Björk (KD) och Camilla Janson (S) 
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

Bordläggning 
3. Till ordförande utses: Lisa Edwards (C) 
4. Till förste vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S) 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 

• Upplands-Bro kommunföretag AB:s bolagsordning 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

Lisa Edwards (C), Jan-Erik Björk (KD) och Camilla Janson (S) 
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

Bordläggning 
3. Till ordförande utses: Lisa Edwards (C) 
4. Till förste vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 32 Val av begravningsförrättare för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0595 

Beslut 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 bordlade kommunfullmäktige beslut om val av 
begravningsförrättare i kommunen. Kommunfullmäktige ska utse en 
begravningsförrättare för mandatperioden 2023–2026. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 83 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 33 Entledigande av Fredrik Kjos (M) som 
             ledamot i fastighetsnämnden 
 Dnr KS 23/0039 

Beslut 
Fredrik Kjos (M) entledigas som ledamot i fastighetsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 6 januari 2023. 

Förslag till beslut 
Fredrik Kjos (M) entledigas som ledamot i fastighetsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Fredrik Kjos (M) 
• Fastighetsnämnden 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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§ 34 Val av ny ledamot i fastighetsnämnden 
             efter Fredrik Kjos (M) 
 Dnr KS 23/0039 

Beslut 
Stig Engcrantz (M) utses till ny ledamot i fastighetsnämnden efter Fredrik Kjos 
(M). 

Sammanfattning 
Fredrik Kjos (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
fastighetsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i 
fastighetsnämnden efter Fredrik Kjos (M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Stig Engcrantz (M) utses till ny ledamot i fastighetsnämnden efter Fredrik Kjos 
(M). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Fastighetsnämnden 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 59 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 Val av ersättare (M) i 
             Utbildningsnämnden för 
             mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0585 

Beslut 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 
ersättare till utbildningsnämnden för mandatperioden 2022–2026. Beslut om 
ersättare från Moderaterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska därför göra 
ett fyllnadsval och utse en ersättare från Moderaterna till utbildningsnämnden 
för nämnda mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 67 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Utbildningsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 60 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 36 Val av ersättare (KD) i Kultur- och 
             fritidsnämnden för mandatperioden 
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0589 

Beslut 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 
ersättare till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2022–2026. Beslut 
om ersättare från Kristdemokraterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska 
därför göra ett fyllnadsval och utse en ersättare från Kristdemokraterna till 
kultur- och fritidsnämnden för nämnda mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 71 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det 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 61 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 37 Val av ledamot (L) i Gemensam nämnd 
             för familjerättsliga frågor för 
             mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0591 

Beslut 
Peter Wissing (M) utses till ledamot i gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor för mandatperioden 2022–2026. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 
ersättare till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor för mandatperioden 
2022–2026. Beslut om ledamot från Liberalerna bordlades då. 
Kommunfullmäktige ska därför göra ett fyllnadsval och utse en ledamot från 
Liberalerna till gemensam nämnd för familjerättsliga frågor för nämnda 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 74 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Wissing (M) utses till ledamot i gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor för mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det 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 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 62 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 38 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för 
             mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0590 

Beslut 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 
ersättare till valnämnden för mandatperioden 2022–2026. Beslut om ersättare 
från Kristdemokraterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska därför göra ett 
fyllnadsval och utse en ersättare från Kristdemokraterna till valnämnden för 
nämnda mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 67 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Valnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 63 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39 Val av ledamot (MP) i Hemvärnsrådet 
             för mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0602 

Beslut 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Enligt 11 § Hemvärnsförordningen (1997:146) har kommunen rätt att utse 
minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 
Hemvärnsrådet är ett organ för medinflytande inom hemvärnet och dess syfte 
är att ge förtroendevalda ombud tillfällen att diskutera frågor av betydelse för 
hemvärnet. 

Kommunfullmäktige har valt att utse en representant från varje parti det vill 
säga åtta ledamöter. Den 14 december 2022 utsåg kommunfullmäktige sju 
ledamöter varav Miljöpartiets plats bordlades. Kommunfullmäktige ska därför 
göra ett fyllnadsval med en ledamot från Miljöpartiet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut § 77 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Hemvärnsrådet 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 64 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40 Val av ledamot (M) till Föreningen 
             Soldathemmet för mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0600 

Beslut 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 
ersättare till föreningen Soldathemmet för mandatperioden 2022–2026. Beslut 
om ledamot från Moderaterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska därför 
göra ett fyllnadsval och utse en ledamot från Moderaterna till föreningen 
Soldathemmet för nämnda mandatperiod 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 76 den 14 december 2022 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Föreningen Soldathemmet 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Politisk sekreterare 

 
 

   



 PROTOKOLL 65 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Val av revisor (C) för Upplands-Bro 
             kommun för mandatperioden  
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0400 

Beslut 
Ricard Wikman Koljo (C) utses till revisor 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. 
Ärendet togs upp på nytt i Kommunfullmäktige den 16 november 2022 som 
bordlade ärendet till dess att namnförslag inkommit. Ett namnförslag har nu 
inkommit och kommunfullmäktige ska därför göra ett fyllnadsval och utse en 
revisor från Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut § 30 den 16 november 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 5b den 19 oktober 2022. 

• Revisionens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2006-11-30, 
senast reviderad den 17 december 2014. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Wikman Koljo (C) utses till revisor för Upplands-Bro kommun för 
mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunrevisionen 
• Förtroendemannaregistret 
• Ekonomichefen 

 
  



 PROTOKOLL 66 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Entledigande av Mait Johansson (M) 
             som ledamot i stiftelsen Lövsta Gård 
 Dnr KS 22/0671 

Beslut 
Mait Johansson (M) entledigas som ledamot i stiftelsen Lövsta Gård. 

Sammanfattning 
Mait Johansson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i stiftelsen Lövsta Gård för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 8 februari 2023. 

Förslag till beslut 
Mait Johansson (M) entledigas som ledamot i stiftelsen Lövsta Gård. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Mait Johansson (M) 
• Stiftelsen Lövsta Gård 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 67 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43 Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta 
             Gård efter Mait Johansson (M) 
 Dnr KS 22/0671 

Beslut 
Anne Wissing (M) utses till ny ledamot i stiftelsen Lövsta Gård efter Mait 
Johansson (M). 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är tillsammans med Håtuna/Håbo-Tibble 
Hembygdsförening och Företagarföreningen huvudmän för stiftelsen Lövsta 
gård. Stiftelsen förvaltar Lövsta gård med tillhörande markområdet på ett ur 
kulturhistoriskt perspektiv tillfredsställande sätt. 

Enligt stiftelsens stadgar utser Upplands-Bro kommun två ledamöter och två 
personliga ersättare till styrelsen vilket gjordes under Kommunfullmäktige den 
14 december 2022. 

Mait Johansson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i stiftelsen Lövsta Gård. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot till 
stiftelsen Lövsta Gård för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2023. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Anne Wissing (M) utses till ny ledamot i stiftelsen Lövsta Gård efter Mait 
Johansson (M). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde  
• Stiftelsen Lövsta Gård 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 68 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Entledigande av Carina Ferm (SD) som 
             ledamot i socialnämnden 
 Dnr KS 23/0032 

Beslut 
Carina Ferm (SD) entledigas som ledamot i socialnämnden. 

Sammanfattning 
Carina Ferm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 13 februari 2023. 

Förslag till beslut 
Carina Ferm (SD) entledigas som ledamot i socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Carina Ferm (SD) 
• Förtroendemannaregistret 
• Socialnämnden 
• Nämndkoordinator 

 
  



 PROTOKOLL 69 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 45 Val av ny ledamot i socialnämnden 
             efter Carina Ferm (SD) 
 Dnr KS 23/0032 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Carina Ferm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2023. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Socialnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndkoordinator 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 70 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46 Entledigande av Anette Nyberg (SD) 
             som ersättare i kultur- och    
             fritidsnämnden 
 Dnr KS 23/0036 

Beslut 
Anette Nyberg (SD) entledigas som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Anette Nyberg (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 13 februari 2023. 

Förslag till beslut 
Anette Nyberg (SD) entledigas som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndkoordinator 

 
  



 PROTOKOLL 71 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 47     Val av ny ersättare i kultur- och 
            fritidsnämnden efter Anette Nyberg (SD) 
 Dnr KS 23/0036 

Beslut 
Göran Boklint (SD) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Anette Nyberg (SD). 

Sammanfattning 
Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2023. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Göran Boklint (SD) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Anette Nyberg (SD). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det 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 
• Nämndkoordinator 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 72 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 48 Val av ny ledamot i kultur- och 
             fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 
 Dnr KS 23/0036 

Beslut 
Annette Nyberg (SD) utses till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter 
Mats Zettmar (SD). 

Sammanfattning 
Mats Zettmar (SD) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD). 

Beslutsunderlag 
• Meddelande om flytt från kommunen inkommen den 16 januari 2023. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Annette Nyberg (SD) utses till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter 
Mats Zettmar (SD). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det 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 73 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 49 Val av ny ersättare i bygg- och 
             miljönämnden efter Mats Zettmar (SD) 
 Dnr KS 23/0038 

Beslut 
Jan Hellman (SD) utses till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Mats 
Zettmar (SD). 

Sammanfattning 
Mats Zettmar (SD) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare i 
bygg- och miljönämnden efter Mats Zettmar (SD). 

Beslutsunderlag 
• Meddelande om flytt från kommunen inkommen den 16 januari 2023. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Hellman (SD) utses till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Mats 
Zettmar (SD). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 
och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Bygg- och miljönämnden 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 74 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 50 Rapporter 
 -  

 

 
  



 PROTOKOLL 75 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Delegationsbeslut 
 -  

 

 
  



 PROTOKOLL 76 (76)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2023-02-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Anmälningar 
1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 51 - Sammanträdestider för Äldre- 

och omsorgsnämnden 2023 
 Dnr ÄON 22/0153 

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 26 - Intentionsavtal Nationell 
träningsanläggning Svenska Fotbollförbundet SvFF och Upplands-Bro 
Kommun 
 Dnr KS 22/0569 

  

3. Revisionsrapport - Granskning av skydd mot fusk med assistansersättning 
 Dnr SN 22/0361 

  

4. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 2-15-2-
-20 - ALL.2022.753, Sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden 
2023 
 Dnr BMN 22/0011 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 53 - Revidering av reglemente för 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro 
kommuner 
 Dnr KS 22/0665 

  

6. Utbildningsnämndens beslut § 42 - Sammanträdestider för 
Utbildningsnämnden 2023 
 Dnr UN 22/0468 

  

7. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 52 - Rapportering av ej verkställda 
beslut avseende kvartal tre år 2022 
 Dnr ÄON 22/0151 
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