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§ 61

2021-04-28

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Den 6 april 2021 inkom en interpellation gällande kostnader för friskolors
etablering från Sara Ridderstedt (MP).
Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till
ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat
i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska
ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra
områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan
nämnd ansvarar för.
Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan
ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 6 april 2021.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

Yttranden
Paul Gustafsson (M) svarar på interpellationen.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.
Hans Åberg (L) yttrar sig i ärendet.
Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.
Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Justerandes sign
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Lisa Edwards (C) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.

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

Justerandes sign

Sara Ridderstedt (MP)
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§ 62

2021-04-28

Medborgarförslag om sköljplatta för
diskavlopp till hushåll
Dnr KS 21/0249

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ordnar
sköljplatta för diskavlopp till hushållen i Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren menar att vi alla ska vara rädda om vårt vatten och vara
uppmärksamma på vad vi får och inte får skölja ner i avloppen. Det är viktigt
att tänka på miljön och energin när vi använder vatten i hushållen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 6 april 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 63

2021-04-28

Medborgarförslag om skyltning till
Kungsängens kyrka
Dnr KS 21/0251

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om skyltning till Kungsängens
kyrka. Förslagsställaren uppger att det saknas skyltning till Kungsängens kyrka
från bland annat buss- och tågstationen men också från andra håll. Det kan
därför vara svårt för besökare till kyrkan att hitta dit.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 6 april 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 64

2021-04-28

Medborgarförslag om djurkyrkogård i
kommunen
Dnr KS 21/0250

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en djurkyrkogård
i kommunen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att husdjuren får avsluta
sina dagar på ett värdigt sätt med en plats som husdjursägare kan komma till
och minnas sina husdjur.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 6 april 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 65

2021-04-28

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 17 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen inrättar en
Hälsans stig. I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet
Hälsans stig men det är kommunerna som skapar och sköter om stigen. Syftet
med stigarna är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärtkärlsjukdomar.
Medborgaren föreslår att Upplands-Bro kommun anlägger en Hälsans stig eller
en promenadslinga som är trygg och inbjudande och som kan bidra till ökad
rörlighet hos kommunens medborgare.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 17 mars 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 66

2021-04-28

Medborgarförslag om plantering av
ornäsbjörk bostadsområden
Dnr KS 21/0227

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 22 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om planering för växtlighet i
nya bostadsområden. Förslagsställaren föreslår att kommunen börjar plantera
ornäsbjörk både i nya bostadsområden och i äldre bostadsområden som
behöver kompletteras med ny växtlighet. Medborgaren anser att ornäsbjörken
bör planteras i kommunen eftersom den sedan 1985 är Sveriges riksträd. Det är
dessutom en björksort som inte bildar några pollenhängen vilket är positivt för
allergiker.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 22 mars 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 67

2021-04-28

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag vår 2021
Dnr KS 20/0760

Beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 30
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 mars 2021
godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer

Utdragsbestyrkande
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§ 68

2021-04-28

Redovisning av obesvarade motioner
vår 2021
Dnr KS 20/0761

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 mars 2021 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 25 obesvarade
motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021.

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

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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§ 69

2021-04-28

Revisionsberättelse 2020
Dnr KS 21/0278

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje
Svensson (SD) deltar inte i beslutet.
Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) och Erik Karlsson (V) deltar inte
i beslutet.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter
under år 2020. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Utifrån genomförd granskning föreslås
Kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021.

•

Revisionsberättelse 2020 för Upplands-Bro kommun

•

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020.

•

Sakkunniga revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.

Yttranden
Ordförande för Revisonen i Upplands-Bro kommun Roger Gerdin (S) redogör
för ärendet.

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

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Revisorerna

•

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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§ 70

2021-04-28

Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 21/0011

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beslutar att budget för pågående
investeringsprojekt ombudgeteras till 2021 enligt nämndernas förslag i
verksamhetsberättelserna.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 30 mnkr avsätts till sociala
investeringsfonden.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje
Svensson (SD) deltar inte i beslutet.
Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) och Erik Karlsson (V) deltar inte
i beslutet.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S),
Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) deltar inte i
beslutspunkterna 1 och 2.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S),
Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) reserverar sig
mot beslutspunkt 3 till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.
Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram.
Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella
rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och
personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser och
uppföljningsrapporter för Intern styrning och kontroll finns som bilagor till
årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god
redovisningssed.
Kommunen redovisar ett helårsresultat på 93,1 mnkr, varav försäljning inom
exploateringsverksamheten uppgår till 80,7 mnkr. 30 mnkr avsätts till den
Justerandes sign
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sociala investeringsfonden, vilket gör att 47,7 mnkr finns reserverade i fonden
inför 2021. Inga medel avsätts till resultatutjämningsreserven, som uppgår till
107 088 tkr.
Årets balanskravresultat är 84 424 tkr. Balanskravsresultatet innebär att
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. I
förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen
för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även
nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål
presenteras, samtliga nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-19

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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att beslutspunkt 3
ändras till:
3. Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond.
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning även på följande
tillägg av en fjärde beslutspunkt:
4. Upplands-Bro kommun betalar ut en bonus till anställda efter hårt
arbete under Coronapandemin om 2 000 kr per person. Bonusen betalas
till alla anställda som jobbat halvtid eller mer sedan våren 2020.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Beslutspunkterna 1 och 2
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Justerandes sign
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Beslutspunkt 3
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag samt Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkt 4
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, avslag samt
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunfullmäktige bifaller avslagsyrkandet. Votering begärs och
genomförs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. De som röstar på avslag
röstar ”Ja” och de som önskar besluta enligt Socialdemokraternas förslag till
beslut röstar ”Nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 19 röster på ”ja” och 11 röster på ”nej”.
Han konstaterar därefter att Kommunfullmäktige bifaller avslagsyrkandet.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja
x

x

Katarina Olofsson (SD)

x

Rolf Nersing (S)
Kerstin Molander (M)

x

Martin Nomark (L)

x
x

Andreas Persson (SD)
Jan-Erik Björk (KD)

x
x

Annelies Lindblom (V)

x

Catharina Andersson (S)
Masoud Zadeh (M)

x

Lisa Edwards (C)

x
x

Björn-Inge Björnberg (S)

x

Johan Silversjö (SD)
Hans Åberg (L)

x
x

Seid Alajbegovic (S)

x

Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)

x
x

Agnieszka Silversjö (SD)
Justerandes sign

Avstår

x

Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)

Nej

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-04-28
x

Rasmus Lindstedt (S)
Mait Johansson (M)

x

Jan Stefansson (KD)

x
x

Khalouta Simba (V)

x

Kerstin Ahlin (S)
Paul Gustavsson (M)

x
x

Anette Nyberg (SD)
Nawal Al-Ibrahim (L)

x
x

Naser Vukovic (S)
Stanislaw Lewalski (M)

x

Ricard Wikman Koljo (C)

x
x

Hibo Salad Ali (S)

x

Jan Ramstedt (SD)
Rolf Andersson (M)

x
x

Sven-Inge Nylund (S)
Erling Weibust (M)

x

Börje Wredén (L)

x

Tina Teljstedt (KD)

x

Börje Svensson (SD)

x

Erik Karlsson (V)

x
x

Annika Falk (S)
Anders Åkerlind (M)

x

Vid votering lämnas 19 röster på ”ja”, 11 röster på ”nej” och 11 röster avstår.

Protokollsanteckning
Sara Ridderstedt (MP) lämnar för Miljöpartiets räkning följande
protokollsanteckning:
”Miljöpartiet vill använda överskottet om ca 60 miljoner kronor i första hand
till satsningar på våra äldre och på elevvårdsarbetet i våra skolor kopplat till att
många elever blivit hemmasittare under pandemin samt att den psykiska
ohälsan hos unga har ökat. Därtill vill vi ytterligare förstärka arbetet genom
KAA för unga i vår kommun som saknar sysselsättning. Vi behöver också öka
innanförskapet genom att förstärka med fler gröna feriejobb /, praktik och
arbetsmarknadsprojekt tex inom gata- / parkförvaltningen för att möta en
stigande arbetslöshet som effekt av Covid19.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-04-28

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 71

2021-04-28

Finanspolicy för Upplands-Bro kommun
Dnr KS 21/0235

Beslut
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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-15 § 109 om finanspolicy. I denna
revidering av finanspolicyn är det i huvudsak två förändringar.
Istället för att enbart besluta om ramar för nyupplåning i samband med
budgetbeslutet föreslås att kommunfullmäktige istället fastställer en total
låneram för kommunen gällande både långfristiga och kortfristiga lån. De
föreslagna nivåerna i detta ärende är en summering av tidigare fattade beslut
om nyupplåning. Genom att besluta om revidering av den sammanlagda
låneramen vid nyupplåning blir det tydligare vad beslutet innebär för
kommunens finansiella situation.
I samband med revideringen har finanspolicyn även kompletterats med ett
avsnitt om hållbarhet vid medelsplacering och upplåning.
Finansverksamheten skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan
spekulativa inslag. Målet är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på
kort och lång sikt samt inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera
risker och räntekostnader. Det ska också säkerställas att finansverksamheten
bedrivs med god intern kontroll.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-27

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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-04-28

Yttranden
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.

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

Justerandes sign

Samtliga bolag inom kommunkoncernen
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 72

2021-04-28

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar tillägg till föreskrifter och skötselplan för det
utvidgade området Raskeboda.
2. Kommunfullmäktige antar 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.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 § 57 om att utvidga det
befintliga naturreservatet Lillsjön-Örnässjön med ett område: Raskeboda.
Utvidgningen omfattade del av fastigheten Husby 1:12 (den del som omfattar
Raskebodavägen) och del av fastigheten Raskeboda 1:1. Beslutet vann laga
kraft den 5 juli 2018.
Genom beslutet från 2018 utvidgades naturreservatet geografiskt med området
Raskeboda. Däremot uteblev beslut om tillägg av föreskrifter och uppdatering
av skötselplan. Därför är detta ärende av administrativ karaktär som syftar till
att komplettera beslutet från 2018.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021

•

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

•

Kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2018, § 57

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018

•

Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun

•

PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”

•

Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att
avslå överklagandet

•

Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
(21 december 2016, § 152)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-04-28

•

Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)

•

Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte
förslag till skötselplan

•

Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet – LONA ”Reservatsbildning Lillsjön –
Örnässjön, etapp 2”

•

Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för LillsjönÖrnässjön i Upplands-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 201404-15, dnr 212-000488)

•

Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet – LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av
ett kommunalt naturreservat, etapp 1”

•

Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, KF 2011-12-15 § 162

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.

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

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

24 (41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 73

2021-04-28

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
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.

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

Justerandes sign

Nämndsekreterare
Valberedningens ordförande
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 74

2021-04-28

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

Beslut
Kjell Borg (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan
af Ugglas (M).

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 (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Kjell Borg (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan
af Ugglas (M).

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

Justerandes sign

Den valde
Äldre- och omsorgsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 75

2021-04-28

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning

Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie-och arbetslivsnämnden efter PerOlof Ekstrand (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.

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

Justerandes sign

Nämndsekreterare
Valberedningens ordförande
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 76

2021-04-28

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

Beslut
Mait Johansson (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran
Malmestedt (M).

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen har därmed upphört.
Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2021.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Mait Johansson (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Göran
Malmestedt (M).

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

Justerandes sign

Den valde
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 77

2021-04-28

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

Beslut
Ann-Catrin Eriksson (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning

Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden har därmed
upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2021.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran
Malmestedt (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ann-Catrin Eriksson (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Göran Malmestedt (M).

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

Justerandes sign

Den valde
Bygg- och miljönämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 78

2021-04-28

Korrigering av val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Per-Olof
Ekstrand (SD)
Dnr KS 21/0034

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).

Sammanfattning
Den 31 mars 2021 fanns på Kommunfullmäktiges dagordning ett ärende
gällande val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand
(SD). Representant från Kommunfullmäktiges valberedning skickade in förslag
om att nominera Börje Svensson (SD) till denna förtroendepost. Vid
sammanträdet föreslogs istället av misstag Björn Svensson till ny ersättare för
Utbildningsnämnden och det blev också Kommunfullmäktiges beslut.
För att korrigera valet föreslås Kommunfullmäktige återta beslut om att utse
Björn Svensson till ersättare för Utbildningsnämnden och istället utse Börje
Svensson (SD) till denna förtroendepost.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021.

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).

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-04-28

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Börje Svensson (SD)
Utbildningsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregister
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 79

2021-04-28

Entledigande av Johan Tholander (SD)
som ersättare i Kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0031

Beslut
Johan Tholander (SD) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 21 april 2021.

Förslag till beslut
Johan Tholander (SD) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen.

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

Justerandes sign

Johan Tholander (SD)
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 80

2021-04-28

Entledigande av Börje Svensson (SD)
som ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden
Dnr KS 21/0035

Beslut
Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden.

Sammanfattning

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 21 april 2021.

Förslag till beslut
Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden.

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

Justerandes sign

Börje Svensson (SD)
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 81

2021-04-28

Entledigande av Johan Tholander (SD)
som ledamot i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden
Dnr KS 21/0035

Beslut
Johan Tholander (SD) entledigas som ledamot i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden.

Sammanfattning

Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 21 april 2021.

Förslag till beslut
Johan Tholander (SD) entledigas som ledamot i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden.

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

Justerandes sign

Johan Tholander (SD)
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 82

2021-04-28

Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen
efter Johan Tholander (SD)
Dnr KS 21/0031

Beslut
Bo Nersing (SD) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Johan
Tholander (SD).

Sammanfattning
Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny
ersättare i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Johan Tholander (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Bo Nersing (SD) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Johan
Tholander (SD).

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

Justerandes sign

Den valde
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 83

2021-04-28

Val av ny ledamot i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Johan
Tholander (SD)
Dnr KS 21/0035

Beslut
Börje Svensson (SD) utses till ny ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
efter Johan Tholander (SD).

Sammanfattning

Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför
utse en ny ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Johan
Tholander (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Börje Svensson (SD) utses till ny ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
efter Johan Tholander (SD).

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

Justerandes sign

Den valde
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 84

2021-04-28

Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Börje
Svensson (SD)
Dnr KS 21/0035

Beslut
Johan Tholander (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Börje Svensson (SD).

Sammanfattning

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Börje
Svensson (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Johan Tholander (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Börje Svensson (SD).

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

Justerandes sign

Den valde
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 85

2021-04-28

Entledigande av Lisa Edwards (C) som
ombud vid bolagsstämmor med
Upplands-Bro kommuns helägda bolag
2021
Dnr KS 20/0796

Beslut
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som ombud under 2021 vid
bolagsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB, Upplands-Bro
kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ombud vid
bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 26 april 2021.

Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som ombud under 2021 vid
bolagsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB, Upplands-Bro
kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus.

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

Justerandes sign

Lisa Edwards (C)
Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 86

2021-04-28

Val av nytt ombud vid bolagsstämmor
med Upplands-Bro kommuns helägda
bolag 2021 efter Lisa Edwards (C)
Dnr KS 20/0796

Beslut
Martin Normark (L) utses till nytt ombud vid bolagsstämmor under 2021 för
Upplands-Bro kommunföretag, Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB
Upplands-Brohus efter Lisa Edwards (C).

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ombud vid
bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021.
Kommunfullmäktige ska därför utse ett nytt ombud.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2021.

Förslag till beslut
XX utses till nytt ombud vid bolagsstämmor under 2021 för Upplands-Bro
kommunföretag, Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB UpplandsBrohus efter Lisa Edwards (C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Martin Normark (L) utses till nytt ombud vid bolagsstämmor under 2021 för
Upplands-Bro kommunföretag, Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB
Upplands-Brohus efter Lisa Edwards (C).

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-04-28

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommunföretag AB
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
AB Upplands-Brohus
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 87

Justerandes sign

2021-04-28

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

6.

Motion om att använda hästar i park- och förvaltningsarbetet

Utdragsbestyrkande

41 (41)

