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Allmänhetens fråga 
Mattias Peterson Ersoy (C) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden svarar på 

Allmänhetens fråga gällande bokning av danssalar för lokala företag. 
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§ 45 Kommunplan 2023 med planering för 
             2024 – 2025 
 Dnr KS 22/0009 

Beslut 

1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 inklusive driftbudget, 
investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias 
Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) 
förslag 23 november 2022. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson 
(KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 575 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

5. Uppföljning under 2023 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar 
i reglementen under 2023. 

7. Kommunstyrelsen får under 2023, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2023 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

9. Kommunfullmäktige fastställer budget 2023 för kommunens revision. I 

äskandet ingår även medel för upphandling av revisionstjänster för åren 

2024-2026. 
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Reservationer och särskilda uttalanden 

Bo Nersing (SD), Claus Engström (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Hellman 

(SD), Göran Boklint (SD), Navdeep Singh Bhatia (SD) och Carina Ferm (SD) 

deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Kerstin Ahlin (S), Annika Falk (S), 

Catharina Andersson (S), Rasmus Lindstedt (S), Hibo Salad Ali (S), Naser 

Vukovic (S), Kristian Cronsell (S), Leif Johansson (S), Birgitta Nylund (S) och 

Sven-Inge Nylund (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Khursid Chowdhury (V) och Jeanette 

Bustos Cesped (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste 

vice ordförande Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 

Ersoy (C) har 23 november 2022 lagt fram förslag till Kommunplan för 2023 

och planering för 2024–2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2022 med 

bilaga; Kommunplan 2023 – med planering för 2024–2026. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 inklusive driftbudget, 
investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias 
Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) 
förslag 23 november 2022. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson 
(KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 575 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

5. Uppföljning under 2023 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 
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6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar 
i reglementen under 2023. 

7. Kommunstyrelsen får under 2023, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2023 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

Yttranden 

Tina Teljstedt (KD) yttrar sig i ärendet. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall till liggande förslag, 

Alliansens förslag till Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025. 

Hans Åberg (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall till liggande förslag, 

Alliansens förslag till Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025. 

Jan Stefansson (KD) yrkar för Kristdemokraternas räkning bifall till liggande 

förslag, Alliansens förslag till Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 

2025. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar för Centerpartiets räkning bifall till liggande 

förslag, Alliansens förslag till Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 

2025. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 

Socialdemokraternas förslag till budget för 2023. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2023. 

Khalouta Simba (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till Vänsterpartiets 

förslag till budget för 2023. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall Miljöpartiets förslag till budget för 2023. 

Markus Sköld (M) yrkar bifall till liggande förslag, Alliansens förslag till 

Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025. 
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Kommunfullmäktige beslutar för egen del  

Kommunfullmäktige fastställer budget 2023 för kommunens revision i 
enlighet med revisionens äskande. I äskandet ingår även medel för upphandling 
av revisionstjänster för åren 2024-2026. Fastställandet läggs som punkt 9 i 
beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut:  

1. Kommunstyrelsens förslag till övergripande mål och budget 2023. 

2. Socialdemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2023. 

3. Sverigedemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2023. 

4. Vänsterpartiets förslag till övergripande mål och budget 2023. 

5. Miljöpartiets förslag till övergripande mål och budget 2023.  

 

Ordföranden utser Kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordföranden 

ställer Socialdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas förslag, 

Vänsterpartiets förslag samt Miljöpartiets förslag mot varandra för att utse 

motförslag till Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige 

vill ställa Socialdemokraternas förslag mot huvudförslaget. Ordförande ställer 

därefter Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag 

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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§ 46 Fråga från Vänsterpartiet om 
             situationen i Broskolan 
 Dnr KS 22/0030 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 12 december 2022 inkom en fråga från Erik Karlsson (V) om situationen i 

Broskolan. 

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 december 2022. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Yttranden 

Hans Åberg (L) besvarar frågorna. 

Erik Karlsson (V) 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: 

• Erik Karlsson (V) 
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§ 47 Medborgarförslag om att erbjuda 
             teknisk hjälp med onlinetjänster till 
             boende i kommunen 
 Dnr KS 22/0661 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 9 november 2022 inkom ett medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp 

med onlinetjänster till boende i kommunen. Detta för att öka kunskapen om 

digitala hjälpmedel och för att höja förståelsen för web-världen. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 9 november 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kommunstyrelsen 

• Kommunikationsavdelningen 
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§ 48 Medborgarförslag om sand vid 
             Lillsjöbadet 
 Dnr KS 22/0480 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 18 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om att sanden vid 

Lillsjöbadet behöver bytas ut. Förslagsställaren uppger att sandstranden vid 

Lillsjöbadet består av grövre grus. Sandlådan för barn togs bort i samband med 

upprustningen av Lillsjöbadet. Förslaget är att man fyller på hela stranden plus 

några meter ut i vattnet där de små barnen plaskar och leker med sandlådesand.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet 18 augusti 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 49 Redovisning av obesvarade 
             medborgarförslag hösten 2022 
 Dnr KS 21/0621 

Beslut 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 september 2022 

godkänns.  

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 32 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 september 2022 

godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 
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§ 50 Redovisning av obesvarade motioner 
             hösten 2022 
 Dnr KS 21/0622 

Beslut 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 20 september 2022 godkänns.  

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 21 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 20 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 20 september 2022 godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 
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§ 51 Allmänhetens frågestund för 2023 
 Dnr KS 22/0652 

Beslut 

Allmänhetens frågestund anordnas 2023. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 

varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 

kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 

på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse 

frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill 

utser. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2022 

• Regler för allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Allmänhetens frågestund anordnas 2023. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningskontorets kansli 

• Kommunikationsavdelningen  
  



 PROTOKOLL 17 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Partistöd 2023 
 Dnr KS 22/0194 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 

granskningsintyg för 2021 inkommit innan den 30 juni 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, 

i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 

kommunallagen. 

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 

redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 

partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2022 

utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 

granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 

Det sista datumet, vilket fastställs enligt 4 kap. 31 § andra stycket 

kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 

den 31 juni 2022. Samtliga partier som är representerade i Upplands-Bro 

kommun i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 

kommunallagen har lämnat in redovisningar och granskningsintyg. Enligt 

gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det förhöjda 

prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2022 

• Regler för Kommunaltpartistöd i Upplands-Bro kommun, beslutat av 

Kommunfullmäktige den 15 juni 2022 

• Redovisning av partistöd 2021, Miljöpartiet 

• Redovisning av partistöd 2021, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

• Redovisning av partistöd 2021, Upplands-Bro Centerpartikrets 

• Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna 

• Redovisning av partistöd 2021, Moderata Samlingspartiet i Bro 

• Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna Upplands-Bro 

• Redovisning av partistöd 2021, Vänsterpartiet 

• Redovisning av partistöd 2021, Sverigedemokraterna 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 

granskningsintyg för 2021 inkommit innan den 30 juni 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, 

i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 

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

Beslut 

1. Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor antas i enlighet med bilagt förslag. 

2. Det reviderade reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, 

under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutar 

att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-

styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 

reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 

Sammanfattning 

Järfälla kommun har lämnat ett förslag på en revidering av reglementet för 

gemensam nämnd för familjerättsliga frågor (familjerättsnämnden). 

Bakgrunden till ändringarna är att Järfälla kommun tagit fram ett förslag till 

Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder 

i Järfälla kommun. Reglementet med gemensamma arbetsformer ska gälla även 

för familjerättsnämnden. De bestämmelser om arbetsformer som finns i nu 

gällande reglemente (7-17 §§) för familjerättsnämnden ska ersättas av 

bestämmelserna i det nya reglementet med gemensamma arbetsformer som ska 

gälla styrelse och nämnder i Järfälla kommun. 

Ändringarna ska enligt förslaget gälla från och med den 1 januari 2023 i båda 

kommunerna, under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun 

beslutar att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-

styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 

reglementet för familjerättsnämnden. 

Kommunledningskontoret bedömer att förändringarna inte ändrar nämndens 

verksamhet i sak och anser att det föreslagna reglementet bör antas. 

Arbetsformerna kommer regleras i ett reglemente med gemensamma 

bestämmelser för alla nämnder i Järfälla kommun i stället för i det enskilda 

reglementet för familjerättsnämnden. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 14 november 2022.  

• Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 

• Nu gällande reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

med rödmarkeringar på de §§ som tas bort. 

• Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommunstyrelse och 

nämnder i Järfälla kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor antas i enlighet med bilagt förslag. 

2. Det reviderade reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, 

under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutar 

att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-

styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 

reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 

• Järfälla kommun 

 
  



 PROTOKOLL 21 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Modell för ersättning till privatpersoner 
             som tar emot flyktingar i sitt hem 
 Dnr KS 22/0557 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 

massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 

modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

Sammanfattning 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte 

Kommunstyrelsens ordförande ett ledmotsinitiativ om att ge kommun-

direktören i uppdrag att införa en modell för ersättning till de privatpersoner 

som tar emot flyktingar i sitt hem. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2022 att återremittera ärendet 

med uppdrag till Kommunledningskontoret att  

1. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare.  

2. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner.  

3. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut?  

4. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas.  

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 

för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv samt 

överenskommelse gällande skattepliktig ersättning återrapporteras uppdraget 

till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

• Reviderat förslag till regler för ersättning för mottagande av personer 

som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

• Förslag till Överenskommelse gällande skattepliktig ersättning 

• Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2022 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

• Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 

omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

• Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 

• Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar  

i sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

• Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 

massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 

modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten för publicering av regler 
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§ 55 Delägarskap i Stockholmsregionens 
             Försäkring AB 
 Dnr KS 22/0058 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Stockholmsregionens 

Försäkring AB till ett värde av 100 kr per invånare 2022-09-30, 3 

163 600 kr.  

2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal i enlighet med bilaga 1 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och 

tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. I februari fattade 

Kommunstyrelsen beslut om att anmäla intresse om delägarskap i 

Stockholmsregionens försäkrings AB. Stockholmsregionens Försäkring AB 

bildades år 2008 och ägs av tjugoen kommuner. Om kommunen är delägare i 

bolaget är det även möjligt att medförsäkra de kommunala bolagen hos 

Stockholmsregionens Försäkring AB. För att kunna bli delägare krävs en insats 

på 100 kr/invånare. För Upplands-Bro kommun innebär det 3 163 600 kronor.           

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Stockholmsregionens 

Försäkring AB till ett värde av 100 kr per invånare 2022-09-30, 3 

163 600 kr.  

2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal i enlighet med bilaga 1 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Stockholmsregionens Försäkring AB 

• Kommunens bolag 
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§ 56     Hemställan om godkännande av ny 
            förbundsordning för 
            Samordningsförbundet Samsund och 
            godkännande av Järfälla som ny 
            medlem 
 Dnr KS 22/0640 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet Samsund.  

Sammanfattning 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 

förbundet när Järfälla kommun ansökt om medlemskap. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 

godkänt den nya förbundsordningen. 

Från och med den 1 januari 2023 omfattar förbundet kommunerna Järfälla, 

Upplands-Bro och Sundbybergs stad under förutsättning att samtliga 

förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning före 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 17 november 

2022 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2022 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

• Förbundsordning för samordningsförbundet Samsund den 22 april 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet Samsund. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden  

• Samordningsförbundet Samsund 

• Järfälla kommun 

 
  



 PROTOKOLL 26 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Ansökan om medlemskap i WHO:s 
             nätverk Global Age-Friendly Cities and 
             Communities 
 Dnr KS 22/0648 

Beslut 

Upplands-Bro kommun ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk Global 

Age-Friendly Cities and Communities.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden fick i budget för år 2022 uppdraget Äldrevänlig 

kommun. Uppdragets innebörd är att öka och förbättra äldres möjlighet att leva 

ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor i 

kommunen. Äldre- och omsorgsavdelningen inom socialkontoret, har anställt 

en projektledare som arbetar med uppdraget äldrevänlig kommun.  

I ett led för att bli äldrevänlig ska Upplands-Bro kommun ansöka om 

medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and Communities, 

vilket kan översättas till nätverk för äldrevänliga städer och samhällen.  

Då ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and 

Communities är kommunövergripande och berör samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser ska beslut om att ansöka fattas av Kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontoret står bakom förslaget att Upplands-Bro kommun 

ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upplands-Bro kommun ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk Global 

Age-Friendly Cities and Communities.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
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§ 58 Modell för styrning och ledning av 
             kommunens bolag 
 Dnr KS 22/0567 

Beslut 

Tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens samtliga 

helägda bolag om lägsta antal ordinarie ledamöter till tre.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Khursid Chowdhury (V) och Jeanette 

Bustos Cesped (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 

tillåts lämna en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2022 uppdrogs 

Kommundirektör att ta fram en modell för styrning och ledning av kommunens 

bolag. Denna tjänsteskrivelse är en del i pågående uppdrag och behandlar 

frågan om bolagsstyrelsernas storlek samt förslag om genomförandet av en 

genomlysning av bolagens verksamhet. Första steget är att föreslå 

kommunfullmäktige att tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i 

samtliga av kommunens helägda bolag så att lägsta antal ordinarie ledamöter är 

tre. Steg två är att efter beslut i Kommunstyrelse initiera nämnda genomlysning 

enligt de punkter som tjänsteärendet föreslår. Detta i linje med tidigare beslut. 

Vidare berör ärendet förslag om nyinrättande av en Fastighetsnämnd (Dnr KS 

22/0660) då de båda ärendena hanterar styrning och ledning av kommunens 

bolag och dess verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2022 

• Kommunstyrelsens beslut den 19 oktober 2022 § 131 

• Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning den 23 februari 2022 

samt tillhörande revisionsskrivelse  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens samtliga 

helägda bolag om lägsta antal ordinarie ledamöter till tre.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning avslag till liggande förslag. 

Yttranden 

Bo Nersing (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 

Västerpartiets avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt liggande förslag. 

Reservationsmotivering 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet grundar sin reservation till beslutet på de negativa erfarenheter 

som partier i Region Stockholm har upplevt i de kommunalt ägda bolag där de 

har upprättat minimistyrelser på endast tre ordinarie ledamöter. 

Samtidigt konstaterar Vänsterpartiet att Alliansen bla åberopat Region 

Stockholms ”goda” erfarenheter av dessa små styrelser som en anledning till 

att inrätta dessa? Om Regionen har haft så pass goda erfarenheter, varför har då 

den rädsla för att dessa styrelser inte passar in i den parlamentariska demokrati 

som vi har i Sverige? Att folkets förtroendevalda både på regional och på 

kommunal nivå skall kunna ha en full insyn i även våra bolags verksamheter 

har utmynnat i denna utredning! 

Både Moderater och Kristdemokrater har offentligt i radio och i press uttalat 

sig i föraktfulla ordalag om att Vänsterpartiets framgångar i årets val i 

Upplands-Bro. De 4 mandat i fullmäktige som väljare i kommunen har gett 

Vänsterpartiet skall ignoreras. Förutom att M och KD här hånar nästan 1/10 av 

de röstande i kommunen visar de ett fullt förakt för vår grundlag, 

Regeringsformen! 

I andra sammanhang har våra väljare kränkts genom att företrädare för 

Alliansen har uttryckt att Vänsterpartiet bara vill bråka, de ljuger, osv. 

Om ni i Alliansen tror att ni skall få fortsätta att fatta era beslut i mörka rum, 

utanför de parlamentariskt demokratiska ramarna, så gör det. Vänsterpartiets 

ideologi kräver av oss att vi kommer att fortsätta att kämpa för demokratins 

och den offentliga öppenhetens bevarande! Detta trots att ni i Alliansen denna 

gång har som mål att stänga oss demokrater ute från en direkt insyn i våra 

kommunala bolagsstyrelser!” 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga helägda kommunala bolag 
  



 PROTOKOLL 29 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Upprättande av fastighetsnämnd 
 Dnr KS 22/0660 

Beslut 

1. Inrättande av ny fastighetsnämnd, vars ansvarsområde framgår av 

reglemente. Fastighetsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2023. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden fastställs 11 

ledamöter och 11 ersättare. 

3. Reglemente för fastighetsnämnden antas enligt bilaga 1, och börjar att 

gälla den 1 januari 2023 

4. De handlingar som tillhör befintliga nämnder ska från och med den 1 

januari 2023 överlämnas till fastighetsnämnden i de fall de har 

anknytning till de verksamheter som fastighetsnämnden tar över. 

Fastighetsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 

förpliktelse på grund av åtagandet som har anknytning till de 

verksamheter som fastighetsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 

januari 2023 tillämpas i fastighetsnämnden avseende verksamhet som 

nämnden ansvarar för. 

6. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 

reglementet, som inte innebär ändringar i sak. Rätten kan delegeras till 

kommundirektör. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har berett ett ärende att inrätta en fastighetsnämnd. 

Syftet med att inrätta en ny nämnd är att öka fokus på bostads- och 

fastighetsfrågorna i kommunen och samtidigt stärka styrningen och ledningen i 

de verksamheter som ansvarar för kommunens bostadsutveckling, 

fastighetsfrågor och lokalförsörjning. Den nya fastighetsnämnden föreslås vara 

en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation samt ansvara för att 

bereda kommunens bostads- och lokalförsörjning och fastighetsförvaltning i de 

fall lokaler eller bostäder ägs av kommunens fastighetsbolag. Nämnden ska 

säkerställa att de välfärdstjänster kommunen tillhandahåller har ändamålsenliga 

lokaler samt att kommunen kan erbjuda dess invånare bostäder samt lokal 

service genom upplåtande av kommersiella lokaler. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2023 

• Föreslag till reglemente för fastighetsnämnden 



 PROTOKOLL 30 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inrättande av ny fastighetsnämnd, vars ansvarsområde framgår av 

reglemente. Fastighetsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2023. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden fastställs 11 

ledamöter och 11 ersättare. 

3. Reglemente för fastighetsnämnden antas enligt bilaga 1, och börjar att 

gälla den 1 januari 2023 

4. De handlingar som tillhör befintliga nämnder ska från och med den 1 

januari 2023 överlämnas till fastighetsnämnden i de fall de har 

anknytning till de verksamheter som fastighetsnämnden tar över. 

Fastighetsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 

förpliktelse på grund av åtagandet som har anknytning till de 

verksamheter som fastighetsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 

januari 2023 tillämpas i fastighetsnämnden avseende verksamhet som 

nämnden ansvarar för. 

6. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 

reglementet, som inte innebär ändringar i sak. Rätten kan delegeras till 

kommundirektör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 

liggande förslag till beslut. 

Yttranden 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet. 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Erik Karlsson (V) 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: 

• Juridikenheten för publicering av reglemente 

• Samhällsbyggnadskontoret för information och verkställighet av att 

flytta över ansvar och verksamhet till den nya nämnden 
  



 PROTOKOLL 31 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Val av lekmannarevisorer och ersättare 
             i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB 
             Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
             Kommunfastigheter AB år 2023 
 Dnr KS 22/0681 

Beslut 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 

ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 

ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

 

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 

ersättare för dessa personer Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 

Enligt bolagens bolagsordningar, ska kommunfullmäktige årligen utse 

lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-

Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med 

ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att minst en och högst tre 

lekmannarevisorer med ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

• De kommunala bolagens bolagsordningar. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 

ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 

ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

 

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 

ersättare för dessa personer Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 



 PROTOKOLL 32 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• De kommunala bolagen 

• Förtroendemannaregistret 

• Ekonomichefen 

 
  



 PROTOKOLL 33 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Val av ombud och ersättare vid 
             bolagsstämmor med Upplands-Bro          
             kommuns helägda bolag år 2023 
 Dnr KS 22/0682 

Beslut 

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2023 för Upplands-Bro kommuns 

helägda bolag utses: Hans Åberg (L) och Jan Stefansson (KD). 

 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2023 för Upplands-Bro 

kommuns helägda bolag utses: Kerstin Ahlin (S) och Erik Karlsson (V). 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommuns helägda bolag ingår AB Upplands-Brohus, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB. Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor 

med Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa 

eventuella direktiv inför stämmorna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2023 för Upplands-Bro kommuns 

helägda bolag utses: Hans Åberg (L) och Jan Stefansson (KD). 

 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2023 för Upplands-Bro 

kommuns helägda bolag utses: Kerstin Ahlin (S) och Erik Karlsson (V). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• De kommunala bolagen 

• Förtroendemannaregistret 

• Ekonomichefen 

 
  



 PROTOKOLL 34 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Val av ledamöter och ersättare till 
             styrelsen för AB Upplands-Brohus år 
             2023 
 Dnr KS 22/0678 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ska Kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 

årligen från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

• AB Upplands-Brohus bolagsordning. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningens kansli 

• AB Upplands-Brohus 

 
  



 PROTOKOLL 35 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Val av ledamöter och ersättare till 
             styrelsen för Upplands-Bro 
             Kommunfastigheter AB år 2023 
 Dnr KS 22/0679 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska 

Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 

andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 

ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio ledamöter samt minst 

tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till 

och med 31 december. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB bolagsordning. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningens kansli 

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 
  



 PROTOKOLL 36 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Val av ledamöter och ersättare till 
             styrelsen för Upplands-Bro 
             Kommunföretag AB år 2023 
 Dnr KS 22/0680 

Beslut 

Ärendet bortläggs. 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska 

Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 

andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 

ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio samt minst tre och högst 

nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från 1 januari till och med 31 december. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

• Upplands-Bro kommunföretag AB bolagsordning. 

Valberedningen förslag till beslut på sammanträdet 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningens kansli 

• Upplands-Bro kommunföretag AB 

 
  



 PROTOKOLL 37 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Val av ledamöter och ersättare i 
             Tekniska nämnden för mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0583 

Beslut 

1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses: 

 

Catharina Andersson (S) 

Jan Lannefelt (S) 

Maikki Lemne (S) 

Andreas Åström (M) 

Marcus Sköld (M) 

Jan Hellman (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Sören Fridman (L) 

Anders Bjurefors (C) 

 

2. Till ersättare i tekniska nämnden utses: 

 

Leif Janson (S) 

Conny Timan (S) 

Harry Holmström (S) 

Sophie Tärnström (M) 

Claes Bertenstam (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Henrik Roback (SD) 

Ahmed Afgou (V) 

Pierre Sandwall (KD) 

Johan Skånberg (L) 

      Margareta Sjöberg (C) 

 

3. Till ordförande i tekniska nämnden utses Andreas Åström (M). 

 

4. Till förste vice ordförande i tekniska nämnden utses Karl-Erik 

Lindholm (KD). 

 

5. Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses Catharina 

Andersson (S). 



 PROTOKOLL 38 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt tekniska nämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden vara 11 

och antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra 

år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Tekniska nämndens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2018-

12-19, reviderad 2020-04-29. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
 

1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses: 

 

Catharina Andersson (S) 

Jan Lannefelt (S) 

Maikki Lemne (S) 

Andreas Åström (M) 

Marcus Sköld (M) 

Jan Hellman (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Sören Fridman (L) 

Anders Bjurefors (C) 

 

2. Till ersättare i tekniska nämnden utses: 

 

Leif Janson (S) 

Conny Timan (S) 

Harry Holmström (S) 

Sophie Tärnström (M) 

Claes Bertenstam (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Henrik Roback (SD) 

Ahmed Afgou (V) 

Pierre Sandwall (KD) 

Johan Skånberg (L) 

      Margareta Sjöberg (C) 

 

 

 



 PROTOKOLL 39 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

3. Till ordförande i tekniska nämnden utses Andreas Åström (M). 

 

4. Till förste vice ordförande i tekniska nämnden utses Karl-Erik 

Lindholm (KD). 

 

5. Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses Catharina 

Andersson (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Tekniska nämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 40 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Val av ledamöter och ersättare i Bygg 
             och miljönämnden för mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0584 

Beslut 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

 

Helena Austrell (S)  

Rasmus Lindstedt (S) 

Britt-Marie Gerdin (S) 

Lina Linderson (M) 

Erling Weibust (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Martin Normark (L)  

      Lisa Edwards (C) 

 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

 

Leif Johansson (S) 

Conny Timan (S) 

Mary Svenberg (S) 

Stefan Lindqvist (M) 

Anthony Haddad (M) 

Mats Zettmar (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Kristina Henriksson (V) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Anders Eklöf (L) 

Lars-Gunnar Larson (C) 

 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Martin Normark (L). 

 

4. Till förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Lisa 

Edwards (C). 

 

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Helena 

Austrell (S). 



 PROTOKOLL 41 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt bygg- och miljönämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden 

vara 11 och antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs 

för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år val av 

fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Bygg- och miljönämndens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 

2018-11-21, reviderat 2020-04-29. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 

 

Helena Austrell (S)  

Rasmus Lindstedt (S) 

Britt-Marie Gerdin (S) 

Lina Linderson (M) 

Erling Weibust (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Jan Ramstedt (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Martin Normark (L)  

      Lisa Edwards (C) 

 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 

 

Leif Johansson (S) 

Conny Timan (S) 

Mary Svenberg (S) 

Stefan Lindqvist (M) 

Anthony Haddad (M) 

Mats Zettmar (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Kristina Henriksson (V) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Anders Eklöf (L) 

Lars-Gunnar Larson (C) 

 
  



 PROTOKOLL 42 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Martin Normark (L). 

 

4. Till förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Lisa 

Edwards (C). 

 

5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Helena 

Austrell (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Bygg- och miljönämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 43 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Val av ledamöter och ersättare i 
             Utbildningsnämnden för   
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0585 

Beslut 

1. Till ledamöter i utbildningsnämnden utses: 

 

Rolf Nersing (S)  

Björn-Inge Björnberg (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Paul Gustafsson (M)  

John Richard Lucero (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Göran Boklint (SD) 

Karin Skärlund (V) 

Ingvar Landälv (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L)  

      Jennie Rinaldo (C) 

 

2. Till ersättare i utbildningsnämnden utses: 

 

Christina Nordlander (S) 

Jennifer Janson (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Katarina Ljungkvist (M) 

Bordläggning (M) 

Miroslav Patocka (SD) 

Daniel Storskörd (SD) 

Tomas Carneheim (V) 

Sarah Andersson (KD) 

Helene Nilsson (L) 

      Isabelle Josefsson (C) 

 

3. Till ordförande i utbildningsnämnden utses Paul Gustafsson (M). 

 

4. Till förste vice ordförande i utbildningsnämnden utses Nawal Al-

Ibrahim (L). 

 

5. Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses Rolf Nersing (S). 



 PROTOKOLL 44 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt Utbildningsnämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden vara 

11 och antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 

fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år val av fullmäktige 

har hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Utbildningsnämndens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 

2018-12-19, reviderat 2020-04-29. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i utbildningsnämnden utses: 

 

Rolf Nersing (S)  

Björn-Inge Björnberg (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Paul Gustafsson (M)  

John Richard Lucero (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Göran Boklint (SD) 

Karin Skärlund (V) 

Ingvar Landälv (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L)  

      Jennie Rinaldo (C) 

 

2. Till ersättare i utbildningsnämnden utses: 

 

Christina Nordlander (S) 

Jennifer Janson (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Katarina Ljungkvist (M) 

Bordläggning (M) 

Miroslav Patocka (SD) 

Daniel Storskörd (SD) 

Tomas Carneheim (V) 

Sarah Andersson (KD) 

Helene Nilsson (L) 

      Isabelle Josefsson (C) 
  



 PROTOKOLL 45 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

3. Till ordförande i utbildningsnämnden utses Paul Gustafsson (M). 

 

4. Till förste vice ordförande i utbildningsnämnden utses Nawal Al-

Ibrahim (L). 

 

5. Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses Rolf Nersing (S). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Utbildningsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 46 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Val av ledamöter och ersättare i 
             Gymnasie- och 
             vuxenutbildningsnämnden för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0586 

Beslut 

1. Till ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses: 

 

Camilla Janson (S)   

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Masoud Zadeh (M)   

Kerstin Molander (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Göran Boklint (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Hans Åberg (L)  

            Dani Falksund Abdallahad (C) 

 

2. Till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses: 

 

Birgitta Holmström (S) 

Björn-Inge Björnberg (S) 

Laila Norstad (S) 

Junaid Joosani (M) 

Anne Wissing (M) 

Carina Ferm (SD) 

Miroslav Patocka (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Ylva Henriksson (KD) 

David Nord (L) 

Susann Bubini (C) 

 

3. Till ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses Hans 

Åberg (L). 

 

4. Till förste vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

utses Masoud Zadeh (M). 

 

5. Till andre vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

utses Camilla Janson (S). 



 PROTOKOLL 47 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente ska antalet 

ledamöter i nämnden vara 11 och antalet ersättare 11. Ledamöterna och 

ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året 

efter det år val av fullmäktige har hållits.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente beslutad av 

kommunfullmäktige 2018-12-19, reviderat 2020-12-16. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses: 

 

Camilla Janson (S)  

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Masoud Zadeh (M)  

Kerstin Molander (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Göran Boklint (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Anne-May Lilly (KD) 

Hans Åberg (L)  

            Dani Falksund Abdallahad (C) 

 

2. Till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses: 

 

Birgitta Holmström (S) 

Björn-Inge Björnberg (S) 

Laila Norstad (S) 

Junaid Joosani (M) 

Anne Wissing (M) 

Carina Ferm (SD) 

Miroslav Patocka (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Ylva Henriksson (KD) 

David Nord (L) 

Susann Bubini (C) 
  



 PROTOKOLL 48 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

3. Till ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses Hans 

Åberg (L). 

 

4. Till förste vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

utses Masoud Zadeh (M). 

 

5. Till andre vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

utses Camilla Janson (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 49 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 Val av ledamöter och ersättare i 
             Socialnämnden för mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0587 

Beslut 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

 

Kerstin Ahlin (S)  

Anni Ullberg (S) 

Jessica Dannefalk (S) 

Peter Wissing (M)  

Anders Åkerlind (M) 

Carina Ferm (SD) 

Jan Hellman (SD) 

Jeanette Bustos (V) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Helene Nilsson (L) 

Lars Thomasson (C)  

 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

 

Christer Norberg (S) 

Jane Eklund (S) 

Adnan Gündogdu (S) 

Stig Engcrantz (M) 

Liv Kjos (M) 

Johnny Storskörd (SD) 

Michelle Bendiksen (SD) 

Monica Vasques (V) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Irene Eklöf (L) 

            Sandra Johnsson (C) 

 

3. Till ordförande i socialnämnden utses Peter Wissing (M). 

 

4. Till förste vice ordförande i socialnämnden utses Lars Thomasson (C). 

 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S). 



 PROTOKOLL 50 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt socialnämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden vara 11 och 

antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Socialnämndens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-

19, reviderat 2020-12-16. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

 

Kerstin Ahlin (S)  

Anni Ullberg (S) 

Jessica Dannefalk (S) 

Peter Wissing (M)  

Anders Åkerlind (M) 

Carina Ferm (SD) 

Jan Hellman (SD) 

Jeanette Bustos (V) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Helene Nilsson (L) 

Lars Thomasson (C)  

 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

 

Christer Norberg (S) 

Jane Eklund (S) 

Adnan Gündogdu (S) 

Stig Engcrantz (M) 

Liv Kjos (M) 

Johnny Storskörd (SD) 

Michelle Bendiksen (SD) 

Monica Vasques (V) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Irene Eklöf (L) 

            Sandra Johnsson (C) 
  



 PROTOKOLL 51 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

3. Till ordförande i socialnämnden utses Peter Wissing (M). 

 

4. Till förste vice ordförande i socialnämnden utses Lars Thomasson (C). 

 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Socialnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 52 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 70 Val av ledamöter och ersättare i Äldre 
             och omsorgsnämnden för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0588 

Beslut 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

 

Kerstin Ahlin (S)  

Juan Chacon (S) 

Morgan Lindholm (S) 

Anders Åkerlind (M)  

Liv Kjos (M) 

Bo Nersing (SD) 

Michelle Bendiksen (SD) 

Thomas Avén (V) 

Tina Teljstedt (KD)  

Irene Eklöf (L) 

            Berit Brofalk (C) 

 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Anni Ullberg (S) 

Jane Eklund (S) 

Birgitta Holmström (S) 

Margaretha Dahlin (M) 

Ann Maurin (M) 

Göran Boklint (SD) 

Johnny Storskörd (SD) 

Linda Fidjeland (V) 

Marianne Manell (KD) 

Minna Werner (L) 

Lars-Gunnar Larson (C) 

3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 

 

4. Till förste vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 

 

5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 
  



 PROTOKOLL 53 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt äldre- och omsorgsnämndens reglemente ska antalet ledamöter i 

nämnden vara 11 och antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i 

nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år 

val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Äldre- och omsorgsnämndens reglemente beslutad av 

kommunfullmäktige 2018-12-19, reviderat 2020-04-29. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

 

Kerstin Ahlin (S)  

Juan Chacon (S) 

Morgan Lindholm (S) 

Anders Åkerlind (M)  

Liv Kjos (M) 

Bo Nersing (SD) 

Michelle Bendiksen (SD) 

Thomas Avén (V) 

Tina Teljstedt (KD)  

Irene Eklöf (L) 

            Berit Brofalk (C) 

 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Anni Ullberg (S) 

Jane Eklund (S) 

Birgitta Holmström (S) 

Margaretha Dahlin (M) 

Ann Maurin (M) 

Göran Boklint (SD) 

Johnny Storskörd (SD) 

Linda Fidjeland (V) 

Marianne Manell (KD) 

Minna Werner (L) 

Lars-Gunnar Larson (C) 

  



 PROTOKOLL 54 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 

 

4. Till förste vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 

 

5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Äldre- och omsorgsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 55 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 71 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- 
             och fritidsnämnden för mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0589 

Beslut 

1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

 

Naser Vukovic (S)  

Maikki Lemne (S) 

Leif Janson (S) 

Mats Högberg (M)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Mats Zettmar (SD) 

Malin Nordin (V) 

Sarah Andersson (KD) 

Johan Skånberg (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C)  

 

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

Seid Alajbegovic (S) 

Christer Norberg (S) 

Agneta Holmenmark (S) 

Lena Åkerlind (M) 

Pushpit Singh (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Daniel Storskörd (SD) 

Amna Akther (V) 

Bordläggning (KD) 

Marianne Stigle (L) 

Josefine Sundberg (C) 

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mattias Peterson 

Ersoy (C). 

 

4. Till förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mats 

Högberg (M). 

 

5. Till andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Naser 

Vukovic (S). 



 PROTOKOLL 56 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden 

vara 11 och antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs 

för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år val av 

fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kultur- och fritidsnämndens reglemente beslutad av 

kommunfullmäktige 2018-12-19, reviderat 2020-04-29. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

 

Naser Vukovic (S)  

Maikki Lemne (S) 

Leif Janson (S) 

Mats Högberg (M)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Mats Zettmar (SD) 

Malin Nordin (V) 

Sarah Andersson (KD) 

Johan Skånberg (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C)  

 

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

Seid Alajbegovic (S) 

Christer Norberg (S) 

Agneta Holmenmark (S) 

Lena Åkerlind (M) 

Pushpit Singh (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Daniel Storskörd (SD) 

Amna Akther (V) 

Bordläggning (KD) 

Marianne Stigle (L) 

Josefine Sundberg (C) 

  



 PROTOKOLL 57 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mattias Peterson 

Ersoy (C). 

 

4. Till förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mats 

Högberg (M). 

 

5. Till andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Naser 

Vukovic (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 58 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 72 Val av ledamöter och ersättare i 
             Valnämnden för mandatperioden  
             2023- 2026 
 Dnr KS 22/0590 

Beslut 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

 

Bengt Johansson (S)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Gloria Cederlind (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD)  

Anders Eklöf (L) 

Anna Thorburn (C) 

            Klaus Dürhagen (MP) 

 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

Maikki Lemne (S) 

Mats Högberg (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Khursid Chowdhury (V) 

Bordläggning (KD) 

Monica Nordebo (L) 

Mikaela Magnusson (C) 

Tillman Thulesius (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

• Valnämndens reglemente 
  



 PROTOKOLL 59 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

 

Bengt Johansson (S)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Gloria Cederlind (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD)  

Anders Eklöf (L) 

Anna Thorburn (C) 

            Klaus Dürhagen (MP) 

 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

Maikki Lemne (S) 

Mats Högberg (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Khursid Chowdhury (V) 

Bordläggning (KD) 

Monica Nordebo (L) 

Mikaela Magnusson (C) 

Tillman Thulesius (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Valnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunledningens kansli 

 
  



 PROTOKOLL 60 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Val av ledamöter och ersättare i 
             Fastighetsnämnden för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0696 

Beslut 

1. Till ledamöter i fastighetsnämnden utses: 

 

Birgitta Nylund (S)  

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M)  

Fredrik Kjos (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jan-Erik Björk (KD)  

Gunnar Gredenman (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

 

2. Till ersättare i fastighetsnämnden utses: 

 

Camilla Janson (S) 

Helena Austrell (S) 

Lise-Lotte Norberg (S) 

Anthony Haddad (M) 

Erling Weibust (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Jan Hellman (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Jan Stefanson (KD) 

Sören Fridman (L) 

            Christina Brofalk (C) 

 

3. Till ordförande i fastighetsnämnden utses Jan-Erik Björk (KD). 

 

4. Till förste vice ordförande i fastighetsnämnden utses Mait Johansson 

(M). 

 

5. Till andre vice ordförande i fastighetsnämnden utses Birgitta Nylund 

(S). 

 



 PROTOKOLL 61 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Enligt fastighetsnämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden vara 11 

och antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra 

år, räknat från och med den 1 januari året efter det år val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2022. 

• Fastighetsnämndens reglemente beslutad av kommunfullmäktige den 

14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i fastighetsnämnden utses: 

 

Birgitta Nylund (S)  

Kristian Cronsell (S) 

Tommy Svensson (S) 

Mait Johansson (M)  

Fredrik Kjos (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jan-Erik Björk (KD)  

Gunnar Gredenman (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

 

2. Till ersättare i fastighetsnämnden utses: 

 

Camilla Janson (S) 

Helena Austrell (S) 

Lise-Lotte Norberg (S) 

Anthony Haddad (M) 

Erling Weibust (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Jan Hellman (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Jan Stefanson (KD) 

Sören Fridman (L) 

            Christina Brofalk (C) 
  



 PROTOKOLL 62 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

3. Till ordförande i fastighetsnämnden utses Jan-Erik Björk (KD). 

 

4. Till förste vice ordförande i fastighetsnämnden utses Mait Johansson 

(M). 

 

5. Till andre vice ordförande i fastighetsnämnden utses Birgitta Nylund 

(S). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Fastighetsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 63 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 74 Val av ledamöter och ersättare i 
             Gemensam nämnd för familjerättsliga 
             frågor för mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0591 

Beslut 

1. Till ledamöter i den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

utses Kerstin Ahlin (S) och Bordläggning (L). 

 

2. Till ersättare i den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

utses Jessica Dannefalk (S) och Malin Fornander (M). 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun har sedan 2008 en gemensam 

nämnd för familjerättsliga frågor. Den gemensamma nämnden består enligt 

gällande reglemente av fem ledamöter och fem ersättare. Järfälla kommun 

utser tre ledamöter och tre ersättare. Upplands-Bro kommun utser två 

ledamöter och två ersättare. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla 

och Upplands-Bro kommuner. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

utses Kerstin Ahlin (S) och Bordläggning (L). 

 

2. Till ersättare i den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

utses Jessica Dannefalk (S) och Malin Fornander (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunledningens kansli 
  



 PROTOKOLL 64 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 75 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
             Lindströmska stiftelsen för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0603 

Beslut 

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S),  

Mait Johansson (M) och Börje Wredén (L). 

 

2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V),  

John Richard Lucero (M) och Katarina Olofsson (SD). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter och tre ersättare i Lindstömska 

stiftelsen för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S),  

Mait Johansson (M) och Börje Wredén (L). 

 

2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V),  

John Richard Lucero (M) och Katarina Olofsson (SD). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Lindströmska stiftelsen 

 
  



 PROTOKOLL 65 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 76 Val av ledamot och ersättare till 
             Föreningen Soldathemmet för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0600 

Beslut 

1. Bordläggning (M) av val till ledamot i styrelsen för föreningen 

Soldathemmet. 

2. Erik Karlsson (V) utses till ersättare i styrelsen för föreningen 

Soldathemmet. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är representerad med en ledamot och en ersättare i 

styrelsen för föreningen Soldathemmet vid Livgardet i Kungsängen. 

Kommunfullmäktige ska därför utse en ledamot och en ersättare till styrelsen 

för föreningen Soldathemmet för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 13, 2019-01-23 samt § 57, 2019-04-10. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Bordläggning (M) av val till ledamot i styrelsen för föreningen 

Soldathemmet. 

2. Erik Karlsson (V) utses till ersättare i styrelsen för föreningen 

Soldathemmet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Föreningen Soldathemmet 

• Kommunledningens kansli 
  



 PROTOKOLL 66 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Val av ledamöter till Hemvärnsrådet för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0602 

Beslut 

Till ledamöter i Hemvärnsrådet för mandatperioden 2023–2026 utses: 

Rasmus Lindstedt (S) 

Anthony Haddad (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Peter Svanberg (L) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Bordläggning (MP) 

Sammanfattning 

Enligt 11 § Hemvärnsförordningen (1997:146) har kommunen rätt att utse 

minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

Hemvärnsrådet är ett organ för medinflytande inom hemvärnet och dess syfte 

är att ge förtroendevalda ombud tillfällen att diskutera frågor av betydelse för 

hemvärnet.  

Kommunfullmäktige ska utse minst en ledamot som kommunens representant i 

Hemvärnsrådet för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 56, 2019-04-10. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Till ledamöter i Hemvärnsrådet för mandatperioden 2023–2026 utses: 

Rasmus Lindstedt (S) 

Anthony Haddad (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Peter Svanberg (L) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Bordläggning (MP) 



 PROTOKOLL 67 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Förtroendemannaregistret 

• Hemvärnsrådet 

• Kommunledningens kansli 

 
  



 PROTOKOLL 68 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 78 Val av vattenpolitiker till Mälaren – en 
             sjö för miljoner (MER) 
 Dnr KS 22/0670 

Beslut 

Till vattenpolitiker i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) för mandatperioden 

2023-2026 utses Mattias Peterson Ersoy (C). 

Sammanfattning 

Mälaren – en sjö för miljoner är ett projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund 

som har till syfte att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete för 

att säkra vattenresurserna i Mälaren. Projektet finansieras av en särskild 

medfinansiering från de kommuner som har valt att delta, och Upplands-Bro är 

en av dessa kommuner. 

För respektive deltagande kommun ska det finnas en utpekad vattenpolitiker. 

Kommunfullmäktige ska därför utse en vattenpolitiker för mandatperioden 

2023-2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Till vattenpolitiker i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) för mandatperioden 

2023-2026 utses Mattias Peterson Ersoy (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Mälarens vattenvårdsförbund 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



 PROTOKOLL 69 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Val av revisor till Brandkåren 
             Attunda för mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0604 

Beslut 

Till revisor i kommunförbundet Brandkåren Attunda utses Thomas Ljunggren 

(M). 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunförbundet Brandkåren Attunda. 

Enligt förbundsordningen, som antogs av fullmäktige den 23 september 2010, 

ska varje medlemskommun utse en revisor. Därutöver är det upp till varje 

medlemskommun att även utse en ersättare för revisorn. Mandatperioden löper 

från den 1 januari 2023 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 196, 2018-12-19. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Till revisor i kommunförbundet Brandkåren Attunda utses Thomas Ljunggren 

(M). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Brandkåren Attunda 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 70 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 80     Val av en ledamot och en ersättare till 
            Brandkåren Attundas direktion för 
            mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0605 

Beslut 

1. Till ledamot i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses 

Fredrik Kjos (M). 

 

2. Till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses  

Camilla Janson (S). 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunförbundet Brandkåren Attunda. 

Enligt förbundsordningen, som antogs av fullmäktige den 23 september 2010, 

ska varje medlemskommun utse en ledamot och en ersättare till direktionen. 

Mandatperioden är fyra år och löper från den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 195, 2018-12-19. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamot i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses 

Fredrik Kjos (M). 

 

2. Till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses  

Camilla Janson (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Brandkåren Attunda 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 71 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Val av ledamot och ersättare i 
             Samordningsförbund Samsund 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0598 

Beslut 

1. Till ledamot i Samordningsförbundet Samsund utses Peter Wissing (M) 

2. Till ersättare i Samordningsförbundet Samsund utses Kerstin Ahlin (S). 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är medlem i samordningsförbundet Samsund och ska 

utse en ledamot och en ersättare. 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem 

ledamöter och fem ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. 

Ersättaren har närvaro- och yttranderätt.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 183, 2021-12-15. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamot i Samordningsförbundet Samsund utses Peter Wissing (M) 

2. Till ersättare i Samordningsförbundet Samsund utses Kerstin Ahlin (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Samordningsförbundet Samsund 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



 PROTOKOLL 72 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 82    Val av en överförmyndare och en 
           ersättare för mandatperioden 2023-2026 
                  Dnr KS 22/0592 

Beslut 

1. Till överförmyndare utses Eva Bengtsson (S). 

2. Till ersättare utses Anna Thorburn (C). 

Sammanfattning 

Varje kommun ska enligt föräldrabalken 19 kap. § 1 (1949:381) ha en 

överförmyndare och en ersättare för denne. De ska utses av 

kommunfullmäktige. Överförmyndaren och ersättaren väljs för fyra år, räknade 

från och med den 1 januari året som följer på ett val till kommunfullmäktige.  

En överförmyndare och dennes ersättare ska ha rösträtt vid val av 

kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen. Den som är i konkurs 

eller har förvaltare får inte ha ett sådant uppdrag. En lagfaren person i tingsrätt 

får inte vara överförmyndare. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till överförmyndare utses Eva Bengtsson (S). 

2. Till ersättare utses Anna Thorburn (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Överförmyndarverksamheten i Järfälla 

• Förtroendemannaregistret 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 
  



 PROTOKOLL 73 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 83     Val av begravningsförrättare för 
            mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0595 

Beslut 

Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en begravningsförrättare för mandatperioden 

2023–2026. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningens kansli 

 
  



 PROTOKOLL 74 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 84 Val av ledamöter och ersättare i 
             styrelsen för Österhöjdens garage AB 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0596 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses Fredrik 

Kjos (M) och Camilla Janson (S). 

 

2. Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses Alev 

Korkmaz, ekonom och Sara Lauri, kanslichef. 

 

3. Till ordförande i styrelsen utses Fredrik Kjos (M). 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är majoritetsägare i Österhöjden garage AB (51 

procent) och har rätt att utse två ledamöter och upp till två ersättare till 

styrelsen. Kommunfullmäktige utser ordförande bland dessa. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

Valberedningen förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses Fredrik 

Kjos (M) och Camilla Janson (S). 

 

2. Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses Alev 

Korkmaz, ekonom och Sara Lauri, kanslichef. 

 

3. Till ordförande i styrelsen utses Fredrik Kjos (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Österhöjdens garage AB 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 75 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Val av gode män till 
             lantmäteriförrättning enligt 
             fastighetsbildningslagen för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0593 

Beslut 

1. Till gode män med erfarenhet av tätortsförhållanden utses Ingemar 

Hägg (L) och Catharina Andersson (S). 

 

2. Till gode män med erfarenhet av jordbruks- eller skogsbruksfrågor 

utses Ricard Wikman Koljo (C) och Catharina Andersson (S). 

Sammanfattning 

Vid fastighetsbildningsförrättning ska förutom förrättningslantmätare två gode 

män under vissa i bestämmelsen angivna förutsättningar ingå i 

lantmäterimyndigheten, 4 kap 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL). 

Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. God man ska inom 

kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. God man ska ha erfarenhet i 

fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 

skogsbruksfrågor. 

God man utses för fyra år från och med 1 januari året efter det år som valet 

skett. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget förfallet.  

Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män, 4 kap 2 § FBL. Länsstyrelsen har 

den 28 november 2022 meddelat att Upplands-Bro kommun ska utse två gode 

män med erfarenhet av tätortsförhållanden och två gode män med kunnighet 

inom jordbruks- eller skogsbruksfrågor.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Tjänsteanteckning från telefonsamtal med Länsstyrelsen den 28 

november 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till gode män med erfarenhet av tätortsförhållanden utses Ingemar 

Hägg (L) och Catharina Andersson (S). 

 

2. Till gode män med erfarenhet av jordbruks- eller skogsbruksfrågor 

utses Ricard Wikman Koljo (C) och Catharina Andersson (S). 

 



 PROTOKOLL 76 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Länsstyrelsen 

• Lantmäteriet 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



 PROTOKOLL 77 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 86 Val av ledamöter och personliga 
             ersättare till stiftelsen Lövsta gård för 
             mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0671 

Beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen utses Mait Johansson (M) och Helena 

Nordström (S). 

 

2. Till ersättare för Mait Johansson (M) utses Anders Bjurefors (C). 

 

3. Till ersättare för Helena Nordström (S) utses Juan Chacon (S). 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är tillsammans med Håtuna/Håbo-Tibble 

Hembygdsförening och Företagarföreningen huvudmän för stiftelsen Lövsta 

gård. Stiftelsen förvaltar Lövsta gård med tillhörande markområdet på ett ur 

kulturhistoriskt perspektiv tillfredsställande sätt. 

Enligt stiftelsens stadgar utser Upplands-Bro kommun två ledamöter och två 

personliga ersättare till styrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2022. 

• Stadgar för stiftelsen Lövsta gård. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i styrelsen utses Mait Johansson (M) och Helena 

Nordström (S). 

 

2. Till ersättare för Mait Johansson (M) utses Anders Bjurefors (C). 

 

3. Till ersättare för Helena Nordström (S) utses Juan Chacon (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Stiftelsen Lövsta gård 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 78 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 87 Val av ledamot i styrelsen för Ragnar 
             Sellbergs stiftelse mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0692 

Beslut 

Till ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs stiftelse utses Fredrik Kjos (M). 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbergs stiftelse och har en 

plats i stiftelsens styrelse. Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i styrelsen 

för Ragnar Sellbergs stiftelse för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 15, 2019-01-23 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Till ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs stiftelse utses Fredrik Kjos (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



 PROTOKOLL 79 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 88 Val av ombud till Sveriges 
             ekokommuner för mandatperioden 
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0601 

Beslut 

1. Mattias Peterson Ersoy (C) utses till politikerombud. 

2. Mira Gertz utses till tjänstemannaombud. 

Sammanfattning 

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för 

kommuner i form av en ideell förening. Där hanteras gemensamma strategiska 

frågor rörande en långsiktigt hållbar utveckling. 

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Sveriges Ekokommuner och dess 

verksamhet genom av medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser två 

ombud, varav en politiker och en tjänsteperson. Ombuden utses för den 

mandatperiod som gäller för ledamot i kommunstyrelsen, 2022–2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 38, 2019-03-06. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Till ombud för Sveriges ekokommuner för mandatperioden 2022-2026 utses 

följande: 

1. Mattias Peterson Ersoy (C) utses till politikerombud. 

2. Mira Gertz utses till tjänstemannaombud. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Föreningen Sveriges ekokommuner 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



 PROTOKOLL 80 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 89 Val av två ledamöter och två ersättare i 
             Mälardalsrådet för mandatperioden 
             2023-2027 
 Dnr KS 22/0564 

Beslut 

1. Till ledamöter i Mälardalsrådet utses Fredrik Kjos (M) och Camilla 

Janson (S). 

2. För Fredrik Kjos (M) utses Marcus Sköld (M) till ersättare. 

3. För Camilla Janson (S) utses Mary Svenberg (S) till ersättare.  

Sammanfattning 

Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och 

landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor på 

regionnivå. Enligt stadgarna ska kommunfullmäktige utse två ledamöter, och 

har även möjlighet att utse två personliga ersättare till dem, till Mälardalsrådet 

för kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022. 

• Mälardalsrådets stadgar och begäran om nominering inkommen den 7 

oktober 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i Mälardalsrådet utses Fredrik Kjos (M) och Camilla 

Janson (S). 

2. För Fredrik Kjos (M) utses Marcus Sköld (M) till ersättare. 

3. För Camilla Janson (S) utses Mary Svenberg (S) till ersättare.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Mälardalsrådet 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 81 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 90 Val av ny nämndeman i Attunda 
             tingsrätt efter Rasmus Lindstedt (S) 
 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Ärendet bordläggs tills dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 

Rasmus Lindstedt (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 21 februari 2022 

fattat beslut om entledigande av Rasmus Lindstedt (S). Kommunfullmäktige 

ska därför utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2022. 

• Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 21 februari 2022. 

• Begäran om fyllnadsval inkommen den 21 februari 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Ärendet bordläggs till dess att  tills dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Attunda tingsrätt 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



 PROTOKOLL 82 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 91 Rapporter 
 - Inga rapporter  

 

 
  



 PROTOKOLL 83 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Delegationsbeslut 
 - Inga delegationsbeslut  

 

 
  



 PROTOKOLL 84 (84)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 93 Anmälningar 
1. Socialnämndens beslut § 62 - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 

två 2022 

 Dnr SN 22/0301 

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 20 - Svar på medborgarförslag om en ny väg 

för genomfart förbi Brogårdsstaden 

 Dnr KS 21/0424 

  

3. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Svar på tre medborgarförslag 

gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och 

linbana 

 Dnr KS 22/0432 

  

4. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Svar på tre medborgarförslag 

gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och 

linbana 

 Dnr KS 22/0433 

  

5. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Svar på tre medborgarförslag 

gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och 

linbana 

 Dnr KS 22/0434 

  

6. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 34 - Svar på medborgarförslag om 

upprustning av discgolfbanan vid Lillsjön 

 Dnr KS 22/0473 

  

7. Tekniska nämndens beslut § 78 - Svar på medborgarförslag om renovering 

av gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs 

 Dnr KS 21/0280 

  

8. Tekniska nämndens beslut § 79 - Svar på medborgarförslag om att 

tillgängliggöra stigen till naturreservatet för att boende i Norrboda med 

barnvagn ska kunna gå till Lillsjöbadet 

 Dnr KS 21/0670 

  

9. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 7 - Medborgarförslag om att införa 

krav på att vårdpersonal ska vaccineras 

 Dnr KS 22/0055 

  

 

 

 

 

  


