
PROTOKOLL 1 (24) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

Utses att justera Lisa Edwards (C) och Rasmus Lindstedt (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-05-06 
kl. 08:15 

Paragrafer  §§ 50 - 67 

Underskrifter 

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

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

Justerare 
 ..................................................................   ................................................................. 
Lisa Edwards (C) Rasmus Lindstedt (S) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2020-04-29 

Datum för anslags uppsättande: 2020-05-06 Datum för anslags nedtagande: 2020-05-29 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

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

Plats och tid Ekhammarscenen, Kungsängen 2020-04-29 18:30 - 18:45 
Ajournering 

Tjänstgörande ersättare 
Beslutande  1 tjänstgörande ersättare 
Övriga deltagare 

Ledamöter 

20 ordinarie ledamöter 

Sara Lauri, kanslichef 
Karin Haglund, kommunsekreterare 

I enlighet med en skriftlig överenskommelse mellan gruppledarna för alla partier 
med mandat i Kommunfullmäktige den 26 mars 2020, om att minska antalet 
beslutande i Kommunfullmäktige p.g.a. rådande Covid-19 - pandemi infinner sig 
20 ordinarie ledamöter och 1 tjänstgörande ersättare som beslutande vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2020. 
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figurspelsmöjligheter i Kulturhuset 

4 

§ 51 Medborgarförslag om att bygga ett 
trygghetsboende i Tibble 
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i kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2018-2022 
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§ 53 Nytt gemensamt reglemente med 
gemensamma bestämmelser för styrelse 
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ersättare i Utbildningsnämnden 
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§ 57 Entledigande av Armin Khajehdehi (M) 
som ersättare i Kommunfullmäktige 

13 

§ 58 Entledigande av Linda Du Rietz (L) som 
ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

14 

§ 59 Entledigande av Amal Yazigi (V) som 
ersättare i Tekniska nämnden 

15 

§ 60 Entledigande av Sadid Hossain (S) från 
uppdraget som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 
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§ 61 Entledigande av Mohamed Guez Guez (M) 
som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

17 

§ 62 Val av ny ersättare efter Sadid Hossain (S) 
i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

18 

§ 63 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Anita Edman (V) 

19 

§ 64 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Amal Yazigi (V) 

20 

§ 65 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Daniel Walfridsson (M)  
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§ 66 Anmälningar 22 
§ 67 Delegationsbeslut 24 
     



PROTOKOLL 3 (24) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Ledamöter  
Anders Åkerlind, 
ordförande (M)  
Jan-Erik Björk, 1:e vice 
ordförande (KD) 
Björn-Inge Björnberg, 2:e 
vice ordförande (S)  
Camilla Janson (S)  
Fredrik Kjos (M)  
Rolf Nersing (S)  
Kaj Bergenhill (M)  
Martin Normark (L)  
Andreas Persson (SD) 
Lisa Edwards (C)  
Johan Silversjö (SD)  
Hans Åberg (L) 
Marcus Sköld (M)  
Rasmus Lindstedt (S)  
Jan Stefanson (KD)  
Paul Gustafsson (M)  
Naser Vukovic (S)  
Hibo Salad Ali (S)  
Börje Svensson (SD)  
Erik Karlsson (V)  

Tjänstgörande ersättare 
Kristina Henriksson (V) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 50 Medborgarförslag om att kommunen 
ska erbjuda brädspel, rollspel och 
figurspelsmöjligheter i Kulturhuset 

 Dnr KS 20/0158 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 23 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 
erbjuda brädspel, rollspel och figurspelsmöjligheter i Kulturhuset. 
Förslagsställaren skriver att barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund 
kan träffas och umgås kring denna typ av spel. Förslagsställaren föreslår att 
detta skulle kunna ske i Kulturhusets lokaler några kvällar i veckan.   

Beslutsunderlag 
• Medborgaförslag inkommen den 23 februari 2020. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och Fritidsnämnden 

  



  PROTOKOLL 5 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Medborgarförslag om att bygga ett 
trygghetsboende i Tibble 

 Dnr KS 20/0174 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 2 mars 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett trygghetsboende 
eller ett icke biståndsbedömt äldreboende på markytan mellan Hallonvägen och 
Hjortronvägen i Tibble, Kungsängen. Förslagsställarna påpekar i 
medborgarförslaget att kön till trygghetsboende i Kungsängen är lång och 
konstaterar att det finns alltför många trevåningshus utan hiss i Tibble och att 
äldre medborgare som har radhus eller hus inte orkar underhålla sina bostäder. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 6 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Revidering av inträdesordning för 
ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna för mandatperioden 2018 -
2022 

 Dnr KS 18/0392 

Beslut 
1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning: 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, C, KD, L, M 

M M, L, KD, C 

L L, M, KD, C 

KD KD, M, L, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

V V, MP, S, C, L 

SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

 
2. I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas 

ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt.  
(Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under mandatperioden 
2018–2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.) 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska kommunfullmäktige, om inte ersättarna 
väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid 
ordinarie ledamots frånvaro i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Enligt 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018, § 116, framgår nuvarande 
inträdeordning. I Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 framgår 
också hur ersättare ska väljas in när inträdesordning inte räcker: När ersättare 
inte kan kallas in enligt inträdesordningen kallas ersättare från annat parti i 
den ordning de valts av kommunfullmäktige. 

Eftersom Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun inte har valt in 
ersättare i styrelse och nämnder genom proportionellt valsätt kan det uppstå 
oönskade partiväxlingar när ersättare enligt inträdesordningen tagit slut.  



  PROTOKOLL 7 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

För att undvika detta uppdateras och förtydligas inträdesordningen i styrelse 
och nämnder.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
oktober 2018. 

Förslag till beslut 
1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning: 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, C, KD, L, M 

M M, L, KD, C 

L L, M, KD, C 

KD KD, M, L, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

V V, MP, S, C, L 

SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

 
2. I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas 

ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt.  
(Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under mandatperioden 
2018–2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.) 

Beslutet skickas till: 

• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Kansliets sekreterare 
• Samtliga nämnder (anmälan) 

  



  PROTOKOLL 8 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 53 Nytt gemensamt reglemente med 
gemensamma bestämmelser för 
styrelse och nämnder i Upplands-Bro 

 Dnr KS 20/0294 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i 
sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. 

Sammanfattning 
Under våren 2020 började infektionssjukdomen Covid-19 som orsakas av ett 
nytt virus att spridas i Sverige och i resten av världen. Världshälso-
organisationen, WHO, deklarerade i mars månad att det råder en pandemi. Den 
rådande situationen har givit upphov till att ändra bestämmelser i nämndernas 
reglementen för att möjliggöra sammanträden på distans samt att med kort 
varsel ställa in eller flytta sammanträden. 

För såväl kommunstyrelsen som verksamhetsnämnderna finns vissa 
bestämmelser som är gemensamma och samtliga reglementen i vissa delar är 
likalydande. Genom att samla gemensamma bestämmelser i ett enda 
reglemente skapas enhetlighet vad gäller arbetsformer oavsett i vilken nämnd 
en förtroendevald tjänstgör. Ett gemensamt reglemente skapar också en mer 
effektiv process kring revideringar och säkerställer därmed att 
förutsättningarna för samtliga ledamöter blir lika i de delar som är 
gemensamma. 

Ett nytt gemensamt reglemente reglerar de behov som föranletts av rådande 
pandemi och samlar gemensamma bestämmelser i ett och samma reglemente. 
Det nya föreslagna reglementet med gemensamma bestämmelser har föregåtts 
av en omvärldsbevakning och bygger på den mall för reglementen som 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram efter att den nya 
kommunallagen trätt i kraft och som SKR rekommenderar kommuner att följa 
med anpassningar till lokal behov. 

Efter kommunstyrelsens beredning har förslaget justerats vad gäller 13 §, 
ledamots skyldighet att i förväg anmäla deltagande på distans. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 26 mars 2020 

• Förslag till nytt reglemente med gemensamma bestämmelser 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i 
sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga 
nämnder. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 
• Samtliga nämnder (anmälan) 

  



  PROTOKOLL 10 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

 Dnr KS 20/0295 

Beslut 
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar, utöver vad som står i lag, de 
ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa. 

Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige reviderades senast den 30 
augusti 2012. I samband med den nya kommunallagen 2018 publicerade SKR 
ett underlag för kommunfullmäktiges arbetsordning med vissa användbara 
uppdateringar som Upplands-Bro kommuns nuvarande arbetsordning saknar. 
Detta, sammantaget med rådande pandemi och behovet att möjliggöra för 
alternativa former för sammanträdet föranleder behovet att anta en ny 
arbetsordning. 

Kommunledningskontorets version som är förslag till detta beslut är en ny 
arbetsordning som föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger på den 
struktur som SKR rekommenderar kommuner att följa. 

Efter Kommunstyrelsens beredning den 8 april 2020 har en korrigering i den 
nya arbetsordningen gjorts där ordet ”kungörelse” bytts ut till ordet 
”tillkännagivande” i enlighet med kommunallagens ordalydelse. En kommentar 
avseende vid beredningen uppkomna synpunkter om tidsaspekten för frågor 
och interpellationer, har även lagts till i denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2020 

• SKR:s vägledning för kommunfullmäktiges arbetsordning 

• Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Entledigande av Daniel Walfridsson (M) 
som ersättare i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Daniel Walfridsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Daniel Walfridsson (M) har den 24 februari 2020 begärt att bli entledigad som 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 24 februari 2020. 

Förslag till beslut 
Daniel Walfridsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Daniel Walfridsson (M)  
• Utbildningsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 12 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56  Entledigande av Anita Edman (V) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Anita Edman (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Anita Edman (V) har den 13 februari 2020 begärt att bli entledigad som 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 13 februari 2020. 

Förslag till beslut 
Anita Edman (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Anita Edman (V) 
• Utbildningsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 57  Entledigande av Armin Khajehdehi (M) 
som ersättare i Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 20/0056 

Beslut 
1. Armin Khajehdehi (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i Stockholms 
län. 

Sammanfattning 
Armin Khajehdehi (M) har den 21 februari 2020 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 21 februari 2020. 

Förslag till beslut 
1. Armin Khajehdehi (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i Stockholms 
län. 

Beslutet skickas till: 

• Armin Khajehdehi (M)  
• Länsstyrelsen i Stockholms län (begäran om ny sammanräkning) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 

  



  PROTOKOLL 14 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 58  Entledigande av Linda Du Rietz (L) 
som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Linda Du Rietz (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Linda Du Rietz (L) har den 7 april 2020 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 7 april 2020. 

Förslag till beslut 
Linda Du Rietz (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Linda Du Rietz (L)  
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 15 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59  Entledigande av Amal Yazigi (V) som 
ersättare i Tekniska nämnden 

 Dnr KS 20/0028 

Beslut 
Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

Sammanfattning 
Amal Yazigi (V) har den 3 mars 2020 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 3 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Amal Yazigi (V) 
• Tekniska nämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 16 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60  Entledigande av Sadid Hossain (S) från 
uppdraget som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Sadid Hossain (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Sadid Hossain (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Gymnasie och arbetslivsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2020 

Förslag till beslut 
Sadid Hossain (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 
Beslutet skickas till: 

• Sadid Hossain (S) 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 17 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61  Entledigande av Mohamed Guez Guez 
(M) som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Mohamed Guez Guez (M) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Mohamed Guez Guez (M) har den 2 mars 2020 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 2 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Mohamed Guez Guez (M) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Mohamed Guez Guez (M) 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 18 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 62  Val av ny ersättare efter Sadid Hossain 
(S) i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 20/0026 

Beslut 
Annika Falk (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Sadid Hossain (S) 

Sammanfattning 
Sadid Hossain (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden. En ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Annika Falk (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Sadid Hossain (S) 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 19 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63  Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Anita Edman 
(V) 

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Somar Suliman (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Anita 
Edman (V). 

Sammanfattning 
Anita Edman (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. Ny ersättare i Utbildningsnämnden skall därför utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2020. 

Förslag till beslut 
Somar Suliman (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Anita 
Edman (V). 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Utbildningsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 20 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 64  Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Amal Yazigi (V) 

 Dnr KS 20/0028 

Beslut 
Jeanette Bustos Cesped (V) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Amal Yazigi (V). 

Sammanfattning 
Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad som ersättare i Tekniska 
nämnden. Ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Jeanette Bustos Cesped (V) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Amal Yazigi (V). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Tekniska nämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 21 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 65  Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Daniel 
Walfridsson (M)  

 Dnr KS 20/0025 

Beslut 
Liv Kjos (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daniel 
Walfridsson (M). 

Sammanfattning 
Daniel Walfridsson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. En ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2020. 

Förslag till beslut 
Liv Kjos (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daniel 
Walfridsson (M). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Utbildningsnämnden (anmälan) 
• Förtroendemannaregistret (Kanslistab) 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 22 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 Anmälningar 
1. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 9 - Svar på medborgarförslag 

om service till äldre 
 Dnr KS 17/0207 

  

2. Tekniska nämndens beslut § 2-Svar på medborgarförslag om att bygga ett 
utegym i Bro 
 Dnr KS 17/0232 

  

3. Utbildningsnämndens beslut § 40 - Medborgarförslag angående 
sopsortering på Brunna förskola 
 Dnr KS 17/0277 

  

4. Tekniska nämndens beslut § 1 - Yttrande om medborgarförslag angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 17/0327 

  

5. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 24 - Medborgarförslag angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 17/0327 

  

6. Tekniska nämndens beslut § 96 - Svar på medborgarförslag om 
namngivning av gator och vägar i kommunen 
 Dnr KS 18/0260 

  

7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Svar på medborgarförslag om att se över bidragssystemet Snabb Slant 
 Dnr KS 18/0464 

  

8. Tekniska nämndens beslut § 8 - Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 
2019 
 Dnr KS 19/0008 

  

9. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 13 - Budgetunderlag 2021 
med planering för 2022-2023 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Dnr KS 19/0008 

  

10. Utbildningsnämndens beslut § 23 - Budgetunderlag 2021 med planering 
för 2022-2023 Utbildningsnämnden 
 Dnr KS 19/0008 

  

11. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2019 
 Dnr KS 19/0008 

  

12. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 2 - Verksamhetsplan 2020 Kultur- 
och fritidsnämnden 
 Dnr KS 19/0008 

  



  PROTOKOLL 23 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige, avgången ersättare Michelle 
Lindahl 
 Dnr KS 20/0030 

  

14. Beslut om ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige, avgången ledamot 
Linda Pettersson 
 Dnr KS 20/0030 

  

15. SKR:s hemställan - om ändring i förordning SFS 2020:293 
 Dnr KS 20/0291 

  

16. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 30 januari 2020 - 
Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 oktober 
2019 
 Dnr SN 19/0420 

  

17. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 
januari 2020 - Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per 
den 31 oktober 2019 
 Dnr ÄON 19/0117 

  

18. Beslut om förordnande som vigselförrättare, Fredrik Kjos 
 Dnr KS 19/0582 

  

19. Förordnande som vigselförrättare, Irene Seth 
 Dnr KS 19/0582 

  

20. Förordnande som vigselförrättare, Camilla Janson 
 Dnr KS 19/0582 

  

21. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 
angelägenheter 2020-2022 
 Dnr KS 19/0720 

  

22. Motion om rätt till 30 timmar på förskolan 
 Dnr KS 20/0131 

  

 
  



  PROTOKOLL 24 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-04-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 67 Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut om deltagande i SKRs presidiekonferens 

 Dnr KS 19/0001 
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