
  

PROTOKOLL 1 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

Utses att justera Birgitta Nylund (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2023-02-02 
kl. 9:00 

Paragrafer 
 

 §§ 1 -  3 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Hillevi Montor 

Ordförande 
 ..................................................................  
Jan-Erik Björk (KD) 

Justerare 
 ..................................................................   
Birgitta Nylund (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Fastighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-27 

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-02 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-02-23 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Hillevi Montor 

 
 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2023-01-27 09:05-09:36 
 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Jan-Erik Björk, ordförande (KD) 

Mait Johansson, 1:a vice ordförande (M) 
Birgitta Nylund, 2:e vice ordförande (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Katarina Olofsson (SD) 
Bo Nersing (SD) 
Erik Karlsson (V) 
Gunnar Gredenman (L) 

Anthony Haddad (M) 
Christina Brofalk (C) 
Närvarande ersättare 

Camilla Jansson (S) 
Helena Austrell (S) 
Lise-Lotte Norberg (S) 
Navdeep Sing Bhatia (SD) 
Jan Hellman (SD) 
Sören Fridman (L) 
Jan Stefansson (KD) 

Övriga deltagare Ida Texell, kommundirektör 
Sara Lauri, administrativ chef 
Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef 
Hillevi Montor, nämndsekreterare 
Mikael Berg, nämndsekreterare 
Linus From, politisk sekreterare 



  

PROTOKOLL 2 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

 

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

 
 

Innehållsförteckning 
§ 1 Inrättande av beredning för 

Fastighetsnämnden och fastställande av 
antal ledamöter för mandatperioden 2023-
2026 

3 

§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
Fastighetsnämndens beredning för 
mandatperioden 2023-2026 

4 

§ 3 Sammanträdestider för 
Fastighetsnämnden 2023 

6 
  



  

PROTOKOLL 3 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Inrättande av beredning för 
Fastighetsnämnden och fastställande av antal 
ledamöter för mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 23/0051-4 

Beslut 
1. En beredning inrättas.  
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av sju ledamöter och sju ersättare  

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av ärenden 
som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal ledamöter och 
ersättare som Fastighetsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2023. 

Förslag till beslut 
1. En beredning inrättas.  
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av x ledamöter och x ersättare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Erik Björk (KD) föreslår att beredningen ska bestå av sju ledamöter och sju 
ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Jan-Erik Björk (KD) förslag om antal ledamöter och ersättare, och att 
fastighetsnämnden beslutar enligt detta. 

 
  



  

PROTOKOLL 4 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
Fastighetsnämndens beredning för 
mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 23/0051-5 

Beslut 
1. Till ledamöter i Fastighetsnämnden utses: 

Jan-Erik Björk (KD) 
Birgitta Nylund (S) 
Mait Johansson (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Erik Karlsson (V) 
Gunnar Gredenman (L) 
Mattias Peterson Ersoy (C) 
 

2. Till ersättare i Fastighetsnämnden utses: 
Jan Stefansson (KD) 
Camilla Jansson (S) 
Bordläggs (M) 
Bo Nersing (SD) 
Khalouta Simba (V) 
Sören Fridman (L) 
Christina Brofalk (C) 

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 
beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 
behov. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Fastighetsnämndens beredning utses: 
2. Till ersättare i Fastighetsnämndens beredning utses: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) nominerar Erik Karlsson (V) till ledamot och Khalouta 
Simba (V) till ersättare. 

Birgitta Nylund (S) nominerar Birgitta Nylund (S) till ledamot och Camilla 
Jansson (S) till ersättare. 



  

PROTOKOLL 5 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Gunnar Gredenman (L) nominerar Gunnar Gredenman (L) till ledamot och 
Sören Fridman (L) till ersättare. 

Christina Brofalk (C) nominerar Mattias Peterson Ersoy (C) till ledamot och 
Christina Brofalk (C) till ersättare. 

Mait Johansson (M) nominerar Mait Johansson (M) till ledamot och att valet av 
ersättare för Moderaterna bordläggs. 

Katarina Olofsson (SD) nominerar Katarina Olofsson (SD till ledamot och Bo 
Nersing (SD) till ersättare. 

Jan-Erik Björk (KD) nominerar Jan-Erik Björk (KD) till ledamot och Jan 
Stefansson (KD) till ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 
att utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
 
  



  

PROTOKOLL 6 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Sammanträdestider för 
Fastighetsnämnden 2023 
 Dnr KS 23/0051-1 

Beslut 
Fastighetsnämnden antar sammanträdestider för Fastighetsnämnden och dess 
beredning år 2023 enligt Kommunledningskontorets förslag om 
sammanträdestider på tisdagar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bo Nersing (SD) reserverar sig till förmån för det alternativa förslaget. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen.  

Kommunledningskontorets kanslienhet har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Fastighetsnämnden och dess beredningsgrupp för år 
2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 
Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 
ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Förslag till sammanträdesschema för Fastighetsnämnden och dess beredning 
2023:  

Beredning kl. 9:00 Fastighetsnämnden kl. 9:00 

21 februari 7 mars 

23 maj 30 maj 

29 augusti 5 september 

26 september 3 oktober 

5 december 12 december 

 

Om det ovanstående förslaget inte är lämpligt har kontoret tagit fram ett andra 
förslag till mötestider. Andra förslaget till sammanträdesschema för 
Fastighetsnämnden och dess beredning 2023: 

 



  

PROTOKOLL 7 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beredning kl. 9:00 Fastighetsnämnden kl. 9:00 

3 mars 10 mars 

26 maj 2 juni 

1 september 8 september 

29 september 6 oktober 

8 december 15 december 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden antar sammanträdestider för Fastighetsnämnden och dess 
beredning år 2023 enligt Kommunledningskontorets förslag.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Nersing (SD) yrkar bifall till Kommunledningskontorets alternativa förslag 
om sammanträdestider på fredagar. 

Birgitta Nylund (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag om 
sammanträdestider på tisdagar. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag om 
sammanträdestider på tisdagar. 

Gunnar Gredenman (L) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag om 
sammanträdestider på tisdagar. 

Anthony Haddad (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag om 
sammanträdestider på tisdagar. 

Jan-Erik Björk (KD) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag om 
sammanträdestider på tisdagar. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 
Kommunledningskontorets förslag om sammanträdestider på tisdagar samt 
Kommunledningskontorets alternativa förslag om sammanträdestider på 
fredagar. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Fastighetsnämnden beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag om 
sammanträdestider på tisdagar. 

 



  

PROTOKOLL 8 (8)  

 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

 
• Samtliga ledamöter och ersättare i Fastighetsnämnden 
• Kommunfullmäktige 
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