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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 

Tid: onsdagen den 29 mars 2023, kl. 18:30 

Plats: Stora scenen, Kulturhuset 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare:  Anna Gabrielsson 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Kl. 18:30.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas 

in till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 27 mars. 

Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Claus Engström (SD) och Marcus Sköld (M) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 5 april 2023, kl. 09:00 
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1.  

 

Beslutsärenden 

Fastställning av dagordning 

KS 22/0528 

Förslag till beslut 

Dagordningen godkänns. 

2.  Medborgarförslag om pumptrackbanor i Kungsängen 

KS 22/0328 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

3.  Medborgarförslag om vinterbad i Lillsjön 

KS 22/0490 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

4.  Medborgarförslag om att skapa större möjligheter till 
spontanidrott i kommunen 

KS 22/0542 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

5.  Medborgarförslag om att bygga ett badhus i 
Kungsängen 

KS 22/0580 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 
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6.  Medborgarförslag om ny scen vid Lillsjöns badplats 

KS 22/0655 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

7.  Revidering av modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 

KS 22/0567 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala 

bolag i uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att 

styrelsens sammansättning endast består av ledamöter, vilket innebär 

att suppleantposterna utgår. 

8.  Revidering av reglemente för revisionen 

KS 22/0540 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente 

för revisionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att rekommenderat årsarvode 

för lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer 

i kommunens stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för 

kommunstyrelsens ordförande. Nödvändiga ändringar i 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda ska göras, i enlighet med detta beslut.  
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9. Reglemente för det kommunala näringslivsrådet

KS 22/0714

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas.

2. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla.

10. Inrättande av ett kommunalt ungdomsråd och 
antagande av reglemente

KS 22/0718

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd.

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 
ungdomsrådet.

11. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med helägda 
bolag

KS 22/0643

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas.

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro 
kommunföretag AB och AB Upplands-Brohus antagen den 
30 november 2016 upphävs.

12. Val av ersättare (KD) i Kultur- och fritidsnämnden för 
mandatperioden 2022-2026

KS 22/0589

Förslag till beslut

XX (KD) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 
mandatperioden 2022–2026.
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13. Val av ersättare (KD) i Valnämnden för
mandatperioden 2022-2026

KS 22/0590

Förslag till beslut

XX (KD) utses till ersättare i valnämnden för mandatperioden 2022–

2026.

14. Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

KS 23/0035

Förslag till beslut

Carina Ferm (SD) entledigas som ersättare i Gymnasie- och

arbetslivsnämnden.

15. Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Carina Ferm (SD)

KS 23/0035

Förslag till beslut

XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden

efter Carina Ferm (SD).

16. Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i
Kommunfullmäktige

KS 23/0040

Förslag till beslut

Carina Ferm (SD) entledigas som ersättare i Kommunfullmäktige.

17. Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm
(SD)

KS 23/0032

Förslag till beslut

XX (SD) utses till ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm

(SD).
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18. Entledigande av Stefan Lindqvist (M) som ersättare i

bygg- och miljönämnden

KS 23/0038

Förslag till beslut

Stefan Lindqvist (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag

som ersättare i bygg- och miljönämnden.

19. Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter

Stefan Lindqvist (M)

KS 23/0038

Förslag till beslut

XX (M) utses till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Stefan

Lindqvist (M).

20. Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ersättare

i utbildningsnämnden

KS 23/0034

Förslag till beslut

Tomas Carneheim (V) entledigas som ersättare i

utbildningsnämnden.

21. Val av ny ersättare i utbildningsnämnden efter Tomas

Carneheim (V)

KS 23/0034

Förslag till beslut

XX (V) utses till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Tomas

Carneheim (V).

22. Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ersättare

i kommunfullmäktige

KS 23/0040

Förslag till beslut

Tomas Carneheim (V) entledigas som ersättare i

Kommunfullmäktige.
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Rapporter 

- 

Delegationsbeslut 

- 

Anmälningar 

1. Fastighetsnämndens beslut § 3 -Sammanträdestider för

fastighetsnämnden 2023

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-01-3--20

- Svar på medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp med

onlinetjänster till boende i kommunen

3. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 13 - Sammanträdestider för

Kultur- och fritidsnämnden 2023

4. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 10 - Förslag till vision för

Fiskartorp

Anders Åkerlind (M) 

Ordförande 


