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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 28 april 2021, kl.18:30 

Plats: Ekhammarscenen och på distans via Teams. 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Kl. 18:30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 26 april 
2021. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Lisa Edwards (C) och Björn-Inge Björnberg (S) 
Dag för justering, förslag: digitalt, onsdagen den 5 maj 2021, kl. 10:30 
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1.  

Beslutsärenden 

Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) gällande 
kostnader för friskolors etablering 
KS 21/0023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

2.  Medborgarförslag om sköljplatta för diskavlopp till 
hushåll 
KS 21/0249 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om skyltning till Kungsängens 
kyrka 
KS 21/0251 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

4.  Medborgarförslag om djurkyrkogård i kommunen 
KS 21/0250 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

5.  Medborgarförslag om att kommunen inrättar en 
Hälsans stig 
KS 21/0214 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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6.  Medborgarförslag om plantering av ornäsbjörk 
bostadsområden 
KS 21/0227 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

7.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag vår 
2021 
KS 20/0760 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021 
godkänns. 

8.  Redovisning av obesvarade motioner vår 2021 
KS 20/0761 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 mars 2021 
godkänns. 

9.  Revisionsberättelse 2020 
KS 21/0278 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
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10.  Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun 
KS 21/0011 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att årsredovisning 2020 godkänns.  

2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras 
till 2021 enligt nämndernas förslag i 
verksamhetsberättelserna. 

3. Att 30 mnkr avsätts till sociala investeringsfonden. 

11.  Finanspolicy för Upplands-Bro kommun 
KS 21/0235 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner finanspolicy för Upplands-
Bro kommun 

2. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens 
långfristiga lån till 250 miljoner kronor 

3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för kommunens 
kortfristiga lån till 75 miljoner kronor 

12.  Komplettering av beslut om utvidgning av 
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 
KS 21/0180 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
1. Anta tillägg till föreskrifter och skötselplan för det utvidgade 

området Raskeboda. 

2. Anta dokumentet ”Fastställande av beslutsdokument för redan 
beslutad utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i 
Upplands-Bro kommun samt tillägg till föreskrifter och 
skötselplan” daterat den 23 mars 2021.  
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13.  Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Anette Nyberg (SD) 
KS 21/0033 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Anette Nyberg (SD). 

14.  Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Johan af Ugglas (M) 
KS 21/0033 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Johan af Ugglas (M). 

15.  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) 
KS 21/0035 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Per-Olof Ekstrand (SD). 

16.  Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran 
Malmestedt (M) 
KS 21/0031 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran 
Malmestedt (M). 

17.  Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Göran Malmestedt (M) 
KS 21/0038 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran 
Malmestedt (M). 
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18.  Korrigering av val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) 
KS 21/0034 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktiges återtar tidigare beslut om att utse Björn 

Svensson till ersättare för Utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Börje Svensson (SD) till ny 
ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD) 

Anmälningar 
1. Svar på allmänhetens fråga till Bygg- och miljönämnden angående 

beviljat strandskyddsdispens 
2. Motion om att inrätta en familjecentral i Upplands-Bro kommun 
3. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19 Svar på medborgarförslag om 

att bygga ett utegym vid Hällkana friluftsområde 
4. Revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning 
5. Skrivelse om elförsörjning med vindkraft 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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