
  

PROTOKOLL 1 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Utses att justera  Fredrik Kjos (M) och Annelies Lindblom (V) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-02-25 
kl. 09:00 

Paragrafer 
 

 §§ 1 - 25  

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Karin Haglund 

Ordförande 
 ..................................................................  
Anders Åkerlind (M) 

Justerare 
 ..................................................................   ..................................................................  
Fredrik Kjos (M) Annelies Lindblom (V)  

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-02-17 

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-25 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-03-19 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Karin Haglund 

 
 

Plats och tid Ekhammarscenen, Kungsängen och distans via TEAMS 

2021-02-17 18:30 -19:45 
Ajournering 19:35-19: 40 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande  35 ordinarie ledamöter, se sid 4.  6 tjänstgörande ersättare, se sid 4. 
 
 
Övriga deltagare 

 

Sara Lauri, kanslichef 
Karin Haglund, utredare och kommunsekreterare 
 
 

 



  

PROTOKOLL 2 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

 

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 Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) - 

Användande av tillskott från Skolmiljarden 
5 

§ 2 Fråga till Kommunfullmäktige gällande 
luftkvalité i klassrum på Ekhammarskolan 

7 

§ 3 Medborgarförslag om att anlägga en 
pumptrackbana under motorvägsbron vid 
Kungsängens IP 

8 

§ 4 Medborgarförslag om att bygga en 
korthåls discgolfbana i Brunna 

9 

§ 5 Medborgarförslag om ändrade hastigheter 
i Kungsängen 

10 

§ 6 Medborgarförslag om mer fokus på 
friluftsliv och friskvård 

11 

§ 7 Rättviksmodellen 12 
§ 8 Ombudgetering av medel Tekniska 

nämnden 
14 

§ 9 Handlingsplan mot våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

16 

§ 10 Svar på motion om allmänhetens fråga 18 
§ 11 Entledigande av Rolf Ringstrand (SD) som 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
19 

§ 12 Entledigande av Rolf Ringstrand (SD) som 
ersättare i Tekniska nämnden 

20 

§ 13 Entledigande av Anette Nyberg (SD) som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 

21 

§ 14 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg 
(SD) 

22 

§ 15 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Rolf Ringstrand (SD) 

23 

§ 16 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Rolf Ringstrand (SD) 

24 

§ 17 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Daphne Frithiofsen (C) 

25 

§ 18 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara 
Gataullina (M) 

26 

§ 19 Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 27 
§ 20 Entledigande av Malin Fornander (M) som 

ersättare i Socialnämnden 
29 

§ 21 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter 
Malin Fornander (M) 

30 



 PROTOKOLL 3 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Entledigande av Johan af Ugglas (M)  som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 

31 

§ 23 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas 

32 

§ 24 Rapporter 33 
§ 25 Anmälningar 34 
   

 

 
  



 PROTOKOLL 4 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Ledamöter vid 
Ekhammarscenen 
Anders Åkerlind (M), 
ordförande 
Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice 
ordförande 
Björn-Inge Björnberg (S), 2:e 
vice ordförande 
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Andreas Person (SD) 
Annelies Lindblom (V) 
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Justering av dagordning: 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige godkänner att tillägga följande 
ärenden på dagordningen. 

• Fråga från Erik Karlsson (V)gällande luftkvalitet i klassrum på 
Ekhammarskolan 

• Entledigande av Malin Fornander (M) som ersättare i Socialnämnden  

• Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Malin Fornander (M) 

• Entledigande av Johan af Ugglas som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden (M) 

• Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas 
(M) 
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§ 1   Interpellation från Sara Ridderstedt 
(MP) - Användande av tillskott från 
Skolmiljarden 

 Dnr KS 21/0023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2021 inkom en  

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 7 februari 2021. 

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

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar på att interpellationen besvaras vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021 och att beslutspunkt två 
utgår vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får 
ställas. Beslutspunkt två utgår då interpellationen kommer att besvaras vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021. 

Beslutet skickas till: 

• Sara Ridderstedt (MP) 
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§ 2 Fråga till Kommunfullmäktige gällande 
luftkvalité i klassrum på 
Ekhammarskolan 

 Dnr KS 21/0022 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 12 februari 2021 inkom en fråga från Erik Karlsson (V) ställd till Fredrik 
Kjos (M) gällande luftkvaliteten i klassrum på Ekhammarskolan. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en fråga till ordförande i 
Kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för frågor finns reglerade i 
kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågor ska ha ett 
bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande förklaring.  

Frågor får bara röra områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
eller någon annan nämnd ansvarar för. När en fråga besvaras, får bara den som 
ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Frågor leder inte till 
något fullmäktigebeslut i sakfrågan. 

Beslutsunderlag 
• Fråga från Erik Karlsson (V) inkommen den 12 februari 2021. 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Yttranden 
Fredrik Kjos (M) besvarar frågan. 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige anser att frågan får ställas. 
Fredrik Kjos (M) besvarar frågan. Ordföranden finner därefter att 
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Beslutet skickas till: 

• Erik Karlsson (V) 
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§ 3 Medborgarförslag om att anlägga en 
pumptrackbana under motorvägsbron 
vid Kungsängens IP 

 Dnr KS 20/0859 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 26 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en 
pumptrackbana under motorvägsbron vid Kungsängens IP. Förslagsställaren 
menar att spontanidrott ska främjas och många barn gillar att cykla. Denna 
cykelsport växer dessutom väldigt fort nu. Den föreslagna ytan under 
motorvägen kan inte användas till så mycket annat och grundarbetet för en 
pumptrack är i princip redan gjort. Platsen ligger även nära IP där personal 
finns för underhåll i den mån det behövs. Belyses ytan så tar man dessutom 
bort en mörk yta i anslutning till gångvägen som används av många personer. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 26 december 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidskontoret 
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§ 4 Medborgarförslag om att bygga en 
korthåls discgolfbana i Brunna 

 Dnr KS 20/0860 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 25 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en korthåls 
discgolfbana i Brunna. Det finns en skogsdunge mellan Rumbastigen, 
Tarantellan och Gånglåtsvägen i Brunna som skulle vara en bra plats för detta. 
Förslagsställaren menar att en korthålsbana kan fungera som en bra 
övningsbana för de som redan spelar och ge barn i kommunen möjlighet till 
spontanspel. Förslagsställaren skriver också att intresset för discgolfen har 
tilltagit enormt och behovet av banor ökar därför. Medborgaren anser också att 
en bana kräver liten inverkan på skogen och väldigt lite underhåll. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 25 december 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 5 Medborgarförslag om ändrade hastigheter i 
Kungsängen 

 Dnr KS 21/0110 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 29 januari 2021 inkom ett medborgarförslag om att ändra hastigheterna i 
Kungsängen. Förslagsställaren anser att det är för många olika hastigheter på 
vägarna i Kungsängen. Förslagsställaren menar att det skulle vara bättre med 
endast en hastighet genom Kungsängens gator för en säkrare körning samt att 
slippa hålla reda på rätt hastighet. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 29 januari 2021. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 6 Medborgarförslag om mer fokus på 
friluftsliv och friskvård 

 Dnr KS 21/0062 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 11 januari 2021 inkom ett medborgarförslag med önskemål om att 
kommunen fokuserar mer på friluftsliv och friskvård för kommunens 
medborgare. Förslagsställaren vill bland annat se en förbättring av befintliga 
gångvägar kring bostadsområden och Upplands-Broledens vägar. Det 
framkommer också förslag om att utöka antalet leder och skapa naturliga 
kopplingar mellan leder och nya bostadsområden. Medborgaren ser också ett 
behov av att förbättra kommunens cykelnät  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2021. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Yttranden 
Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 7 Rättviksmodellen - Ändring i föreskrifter 
om avgifter för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

 Dnr KS 20/0706 

Beslut 
Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005, 200.4002, 
50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, UBKFS 2019:23, ändras till timavgift. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge 
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att 
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i 
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. Samhällsbyggnadskontoret har 
genomfört uppdraget under hösten 2020 och avslutas i och med Rapport 
”Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för Rättviksmodellen på 
miljö- och livsmedelsavdelningen”, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-11-05. 

Slutsatsen är att behov av fortsatt arbete är relevant för införandet av en ny 
modell i Upplands-Bro kommun. Implementering av en modell för fortsatt 
utveckling av processer för myndighetsutövning och kundservice utifrån den 
s.k. Rättviksmodellen är intressant men det bör ske strukturerat och stegvis. 
Revidering av föreskrifterna, ändrade arbetssätt och tillsyn i enlighet med 
modellen behöver ske parallellt med budgetprocessen. Utifrån rapporten 
föreslås att kommunstyrelsen arbetar vidare med Upplands-Bros egen 
Tillväxt&Tillsyns”-modell samt att viss justering i avgiftsföreskrifterna sker 
från och med 2021. Utredningen remitterades till Bygg- och miljönämnden 
som lämnade yttrande den 28 januari 2021. Yttrandet föranleder inget ändrat 
ställningstagande i aktuellt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets reviderade tjänsteskrivelse daterad 1 

februari 2021.  

• ”Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för 
Rättviksmodellen på miljö- och livsmedelsavdelningen”, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-11-05.  

• Bygg- och miljönämndens yttrande, 2 §, 28 januari 2021, 
protokollsutdrag, och tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005, 200.4002, 
50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, UBKFS 2019:23, ändras till timavgift. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Edwards (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Yttrande 
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 
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§ 8 Ombudgetering av medel Tekniska 
nämnden 

 Dnr KS 20/0843 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska nämnden i uppdrag att överföra 
3 500 Tkr till Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadschef beslutade den 11 maj 2020 om förändringar i 
organisationen inom Samhällsbyggnadskontoret att gälla från den 1 september 
2020. Genom förändringen så upphörde Tekniska avdelningen som egen 
avdelning. Tekniska avdelningens stabsfunktion överfördes istället till 
Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning och fick därmed ett utökat uppdrag 
att stödja hela kontorets verksamhet och inte enbart verksamheterna inom 
tekniska nämnden. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att kostnader 
för den före detta tekniska avdelningens stabsfunktion inklusive teknisk chef 
flyttas över från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen. Kostnaderna 
beräknas till 3 500 Tkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021 

• Protokollsutdrag §113 Tekniska nämnden den 7 december 2020 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 november 
2020 

• Delegationsbeslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret 
daterad 11 maj 2020, KS 20/0001 

• PM, Förändrad organisation – Samhällsbyggnadskontoret, daterad 9 
april 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att överföra 3 500 Tkr till 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 
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Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden  
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§ 9   Handlingsplan mot våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

 Dnr KS 20/0649 

Beslut 
1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 

förtryck antas. 

2. Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt 
göra mindre revideringar i handlingsplan mot våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Sammanfattning 
Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. Att leva i 
frihet från våld är en mänsklig rättighet. Levnadsvillkor och livskvalitet 
påverkas allvarligt för de som är våldsutsatta. Ett kommunövergripande arbete 
mot våld i nära relation i Upplands-Bro inleddes under våren 2018 då en 
strateg har anställdes på halvtid för att samordna arbetet.  

Föreslagen handlingsplan baseras på en kartläggning av arbetet mot våld i nära 
relation Upplands-Bro. Kartläggningen genomfördes under våren 2018. 
Utgångspunkten var att först se över hur verksamheterna inom Upplands-Bro 
kommun arbetar idag för att sedan kunna se vilka strategiska steg som behöver 
tas framöver. Det är av vikt att arbetet går i linje med det kommunövergripande 
arbetet för hållbar utveckling. 

Vid Trygghetsutskottets sammanträde den 20 november 2020 lyftes 
handlingsplanen på nytt efter tidigare återremiss i Kommunstyrelsen. 
Trygghetsutskottet beslutade då att föreslå Kommunstyrelsen att 
rekommendera Kommunfullmäktige att anta handlingsplanen samt att ge 
Trygghetsutskottet mandat att vid behov utveckla handlingsplanen för att 
möjliggöra ett levande och anpassningsbart kommunövergripande 
styrdokument. Trygghetsutskottet beslutade även att göra en mindre revidering 
av rubriceringen av handlingsplanen.   
  



 PROTOKOLL 17 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2020.  

• Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck 

•  Kommunstyrelsens beslut § 50 Handlingsplan för att förebygga och 
minska våld i nära relationer KS 19/0148 

• Socialnämndens beslut § 26 Handlingsplan för att förebygga och 
minska våld i nära relationer SN 18/0162 

• Trygghetsutskottets beslut § 35 Handlingsplan mot våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck antas. 
 

2. Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet mandat att vid behov 
utveckla handlingsplan för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt ett och 
yrkar på följande lydelse av punkt två: 

”Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt göra mindre 
revideringar i handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck.” 
 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut med 
justering av punkt två enligt Fredrik Kjos (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast har yrkats på Kommunstyrelsens förslag till 
beslut med justering av punkt två i enlighet med Fredrik Kjos (M) yrkande. 
Han konstaterar därefter att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Trygghets- och preventionschef 
• Juridikfunktionen 

  



 PROTOKOLL 18 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Svar på motion om allmänhetens fråga 
 Dnr KS 18/0255 

Beslut 
Motionen bifalles. 

Sammanfattning 
Den 13 juni 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare (V) med en 
motion med förslag om att svar på allmänhetens frågor ska delges alla politiker 
i Kommunfullmäktige. Vänsterpartiet framhåller att frågeställningarna från 
allmänheten ofta är av intresse för alla förtroendevalda i Kommunfullmäktige. 

Den 16 september 2020 togs ärendet upp av Kommunstyrelsen som 
återremitterade ärendet med uppdrag om ett förtydligande svar. 

Kommunledningskontoret ser inget hinder för att svaren på allmänhetens 
frågor tillhandahålls samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalles och att 
kansliavdelningen förser förtroendevalda i Kommunfullmäktige med skriftliga 
svar på allmänhetens fråga.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2021. 

• Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018. 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 
september 2020. 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Motionen bifalles. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet 
• Kommunfullmäktige 

  



 PROTOKOLL 19 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11  Entledigande av Rolf Ringstrand (SD) 
som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KS 21/0036 

Beslut 
Rolf Ringstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Rolf Ringstrand (SD) har den 21 januari 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

Förslag till beslut 
Rolf Ringstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Rolf Ringstrand (SD) 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 20 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 12  Entledigande av Rolf Ringstrand (SD) 
som ersättare i Tekniska nämnden 

 Dnr KS 21/0037 

Beslut 
Rolf Ringstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

Sammanfattning 
Rolf Ringstrand (SD) har den 21 januari 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

Förslag till beslut 
Rolf Ringstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Rolf Ringstrand (SD) 
• Tekniska nämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 21 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13  Entledigande av Anette Nyberg (SD) 
som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Anette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Anette Nyberg (SD) har den 21 januari 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

Förslag till beslut 
Anette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Anette Nyberg (SD) 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 22 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14  Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg 
(SD) 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

Katarina Olofsson (SD) föreslår bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 
• Valberedningens ordförande 

  



 PROTOKOLL 23 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15  Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Rolf Ringstrand 
(SD) 

 Dnr KS 21/0036 

Beslut 
Anette Nyberg (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Rolf Ringstrand (SD). 

Sammanfattning 
Rolf Ringstrand (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 22 januari 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Rolf 
Ringstrand (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Anette Nyberg (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Rolf Ringstrand (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 24 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16  Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Rolf Ringstrand (SD) 

 Dnr KS 21/0037 

Beslut 
Navdeep Singh Bathia (SD) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Rolf Ringstrand (SD). 

Sammanfattning 
Rolf Ringstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Rolf Ringstrand (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Navdeep Singh Bathia (SD) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Rolf Ringstrand (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Tekniska nämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 25 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 17  Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Daphne 
Frithiofsen (C) 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Mikaela Magnusson (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Daphne Frithiofsen (C). 

Sammanfattning 
Daphne Frithiofsen (C) är från och med 30 oktober 2020 mantalsskriven på 
annan ort. Hennes uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden har därmed 
upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersätter i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daphne Frithiofsen 
(C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Mikaela Magnusson (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Daphne Frithiofsen (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Utbildningsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 26 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara 
Gataullina (M) 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Johannes Lundström (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M). 

Sammanfattning 
Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför 
utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Gulnara Gataullina (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Johannes Lundström (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 27 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19  Val av huvudmän i Sparbanken i 
Enköping 

 Dnr KS 21/0067 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Jan Lannefelt (S), Annika Falk (S), Birgitta Nylund 
(S), Thomas Ljunggren (M), Peter Wissing (M), Lars Brofalk (C), Gunnar 
Gredenman (L) och Claus Engström (SD) till huvudmän som representanter för 
insättarna i Sparbanken Enköping till och med Sparbankens årsstämma 2025, 
enligt bestämmelserna i 4 § i Sparbanken Enköpings reglemente. 

Sammanfattning 
Sparbanken i Enköping har i en skrivelse begärt att Kommunfullmäktige enligt 
4 § i deras reglemente ska utse åtta huvudmän som representanter för insättarna 
i Sparbanken för en tid av fyra år till och med Sparbankens årsstämma år 2025. 
De avgående huvudmännen är: 

Thomas Ljungren (M), Minna Ahokas (M), Gunnar Gredenman (L), Jan Lannefelt 
(S), Birgitta Nylund (S), Annika Falk (S), Lars Brofalk (C) och Leif Söderlund 
(KD). 

Beslutsunderlag 
• Sparbanken i Enköpings skrivelse inkommen den 15 januari 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser XX (8 st.) till huvudmän som representanter för 
insättarna i Sparbanken Enköping till och med Sparbankens årsstämma 2025, 
enligt bestämmelserna i 4 § i Sparbanken Enköpings reglemente. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Jan Lannefelt (S), Annika Falk (S), Birgitta Nylund (S), Thomas Ljunggren 
(M), Peter Wissing (M), Lars Brofalk (C) och Gunnar Gredenman (L) utses till 
huvudmän som representanter för insättarna i Sparbanken Enköping till och 
med Sparbankens årsstämma 2025, enligt bestämmelserna i 4 § i Sparbanken 
Enköpings reglemente. 

Från Sverigedemokraterna föreslår Katarina Olofsson (SD) att Claus Engström 
(SD) utses som huvudman som representant för insättarna i Sparbanken 
Enköping till och med Sparbankens årsstämma 2025, enligt bestämmelserna i 4 
§ i Sparbanken Enköpings reglemente. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns åtta föreslagna personer och att 
Kommunfullmäktige beslutar att utse dem till huvudmän som representanter 
för insättarna i Sparbanken Enköping till och med Sparbankens årsstämma 
2025, enligt bestämmelserna i 4 § i Sparbanken Enköpings reglemente. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Sparbanken i Enköping 
• Kansliavdelningen 
• Politiska sekreterare 

  



 PROTOKOLL 29 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20  Entledigande av Malin Fornander (M) 
som ersättare i Socialnämnden 

 Dnr KS 21/0032 

Beslut 
Malin Fornander (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Malin Fornander (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 16 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Malin Fornander (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Malin Fornander (M) 
• Socialnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 30 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 
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2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21  Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Malin Fornander (M) 

 Dnr KS 21/0032 

Beslut 
Therese Nordin (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Malin 
Fornander (M) 

Sammanfattning 
Malin Fornander (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare 
i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2021. 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Malin Fornander (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Therese Nordin (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Malin 
Fornander (M) 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Socialnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 31 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 
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2021-02-17 
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§ 22  Entledigande av Johan af Ugglas (M) 
som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Johan af Ugglas (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 15 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Johan af Ugglas (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Johan af Ugglas (M) 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 32 (34)  
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2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23  Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2021. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Molander (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 
• Valberedningens ordförande 

  



 PROTOKOLL 33 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Rapporter 

1. Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 
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§ 25 Anmälningar 
1. Svar på allmänhetens fråga gällande avgift för förskoleplats under 

Coronapandemin 

2. Svar på allmänhetens fråga gällande platser på boendet Lillsjö Badväg 

3. Motion om att utveckla Kulturskolan i Upplands-Bro kommun 

4. Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola 

5. Motion om modell som belyser företagsperspektiv i beslut som 
kommunen fattar 

6. 19 stycken nomineringar till "Årets Upplands-Broare 2020" 

7. Tekniska nämnden beslut § 117 Svar på medborgarförslag om att 
analysera avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem 

8. Tekniska nämnden beslut § 118 Svar på medborgarförslag om 
bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen. 

9. Tekniska nämnden beslut § 119 Svar på medborgarförslag om 
lekplatser vid Jursta Hage. 

10. Tekniska nämnden beslut § 120 Svar på medborgarförslag om 
parkeringsförbud längs trottoar, Målarvägen 3-7. 

11. Tekniska nämnden beslut § 123 Svar på Medborgarförslag om ny 
bussgata på Skolvägen i Kungsängen 

12. Tekniska nämnden beslut § 122 Svar på medborgarförslag om att 
ersätta de stora julkulorna på Kungsängens torg med en julgran 

13. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 2-17-0--20 - 
Rapportering av ej verkställda beslut och verkställda beslut per den 31 
oktober 2020 

14. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag 

15. Skrift från SKR - Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och 
praktisk hantering 
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