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Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ledamöter vid Stora
scenen
Anders Åkerlind (M),
ordförande
Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice
ordförande §§109-143
Björn-Inge Björnberg (S), 2:e
vice ordförande
Annelies Lindblom (V)
Khalouta Simba (V)
Erik Karlsson (V)
Lars Axelsson (M)

Tjänstgörande ersättare på
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Kerstin Molander (M)
Helena Austrell (S)
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Anders Eklöf (L)
Agnieszka Silversjö (SD)
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§ 109

2021-10-13

Fråga från Vänsterpartiet ställd till
Kommunstyrelsens ordförande - Följa
handboken för förtroendevald
Dnr KS 21/0022

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad.

Sammanfattning
Den 6 oktober 2021 inkom en fråga från Erik Karlsson (V) ställd till
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) gällande att följa handboken
för förtroendevalda samt gällande rättssäkra och tydliga underlag inför beslut i
verksamhetsnämnderna.
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 6 oktober 2021.

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

Yttrande
Martin Normark (L) besvarar frågan.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)

Utdragsbestyrkande
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§ 110

2021-10-13

Interpellation från Sara Ridderstedt
(MP) gällande läsårstider ställd till KSO
Fredrik Kjos (M)
Dnr KS 21/0023

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

Sammanfattning
Den 25 augusti 2021 inkom en interpellation från Sara Ridderstedt (MP)
gällande läsårstider.
Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till
ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat
i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska
ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra
områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan
nämnd ansvarar för.
Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan
ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 25 augusti 2021.

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

Yttrande
Paul Gustafsson (M) svarar på interpellationen.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.

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

Sara Ridderstedt (MP)
Utdragsbestyrkande
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§ 111

2021-10-13

Interpellation från Sara Ridderstedt
(MP) gällande LSS-boende ställd till
socialnämndens ordförande Martin
Normark (L)
Dnr KS 21/0023

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

Sammanfattning
Den 29 september 2021 inkom en interpellation från Sara Ridderstedt (MP)
gällande LSS-boende.
Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till
ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat
i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska
ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra
områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan
nämnd ansvarar för.
Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan
ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den29 september 2021.

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

Yttrande
Martin Normark (L) svarar på interpellationen.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.

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

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Sara Ridderstedt (MP)

Utdragsbestyrkande
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§ 112

2021-10-13

Interpellation från Erik Karlsson (V)
gällande Agenda 2030
Dnr KS 21/0023

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

Sammanfattning
Den 6 oktober 2021 inkom en interpellation från Erik Karlsson (V) gällande
Agenda 2030.
Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till
ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat
i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska
ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra
områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan
nämnd ansvarar för.
Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan
ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 6 oktober 2021.

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

Yttrande
Martin Normark (L) svarar på interpellationen.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)

Utdragsbestyrkande
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§ 113

2021-10-13

Interpellation från Erik Karlsson (V)
gällande laddstolpar på kommunala
parkeringsplatser
Dnr KS 21/0023

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

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

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 6 oktober 2021.

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

Yttrande
Martin Normark (L) svarar på interpellationen.
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:
•
Justerandes sign

Erik Karlsson (V)
Utdragsbestyrkande
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§ 114

2021-10-13

Interpellation från Erik Karlsson (V)
gällande friska barngrupper
Dnr KS 21/0023

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

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

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommit den 6 oktober 2021.

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

Yttrande
Paul Gustafsson (M) svarar på interpellationen.
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:
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)

Utdragsbestyrkande
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§ 115

2021-10-13

Medborgarförslag om att anlägga
farthinder på Pettersbergsvägen i
Norrboda
Dnr KS 21/0372

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 2 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på
Pettersbergsvägen i Norrboda. Det är en väldigt trafikerad väg och många
håller inte hastigheten som är 30 km/h. Med upphöjda farthinder kan man få
trafikanterna att hålla hastigheten och därmed minska risken för trafikolyckor.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 2 juni 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 116

2021-10-13

Medborgarförslag om billigare körkort
för ungdomar i kommunen
Dnr KS 21/0426

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Gymnasie- och vuxenutbildningen för
beslut.

Sammanfattning
Den 30 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om billigare körkort för
ungdomar i kommunen. Förslagsställaren anser att ungdomar i kommunen ska
få tillgång till billigare körkort för att skapa möjligheter till fler jobb för
ungdomarna. Genom att stötta ungdomar ekonomiskt kan de snabbare komma
ut i samhället. För att kunna erbjuda billigare körkort så kan man hålla i
gemensamma teorilektioner och övningskörningslektioner. Förslagsställaren
uppger även att utgifterna för körkort är dyra och dessa kostnader resulterar
även till viss del till socioekonomisk segregering. Förslagsställaren menar att
Upplands-Bro kommun är glesbefolkad och på grund av att det är
halvtimmestrafik till och från Bro leder det till att många ungdomar känner sig
tvungna att skaffa körkort för att kunna transportera sig.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 30 juni 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Gymnasie- och vuxenutbildningen 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:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 117

2021-10-13

Medborgarförslag om utökad
kollektivtrafik i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 21/0477

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 9 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken
i Upplands-Bro kommun. Förslaget är att Upplands-Bro kommun tillsammans
med SL inför kvartstrafik för pendeln till Bro, samt att busstrafiken utökas med
fler avgångar i timmen. Detta för att underlätta för alla som pendlar till skola
samt arbete. Enligt förslagsställaren skulle en utökad kollektivtrafik underlätta
kommuninvånarnas vardag.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 9 augusti 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadskontoret, Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 118

2021-10-13

Medborgarförslag om en ny väg för
genomfart förbi Bro Gårdstad/
Tegelhagen
Dnr KS 21/0424

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 29 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny väg för
genomfart förbi Bro Gårdstad/ Tegelhagen. Förslaget är att dra en förbifartsväg
bakom/vid sidan av hela området som kan löpa från rondellen i Kvista och in i
skogen och sen ut på Rösaringsleden efter Rättarboda. Förslagsställaren menar
att det på detta sätt leds all genomfartstrafik på sidan om Bro Gårdstad och
minskar risken för olyckor.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslaget inkommet den 29 juni 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 119

2021-10-13

Medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng samt relaxavdelning i
Upplands-Bro simhall
Dnr KS 21/0408

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 22 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng samt relaxavdelning i Upplands-Bro simhall. Förslagsställaren
menar att denna form av avkoppling kommer invånarna till gagn, då det
befrämjar människors hälsa och välbefinnande. Alla har inte råd med massage
på salong, men på en relaxavdelning ingår detta. Det skulle vara ett stort lyft
för Upplands-Bro kommuns simhall samt för invånarna.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 22 juni 2021.

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 enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 120

2021-10-13

Medborgarförslag om utomhusbad
samt bassänger för yngre barn
Dnr KS 21/0430

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 7 juli 2021 inkom ett medborgarförslag om att anordna ett utomhusbad
samt bassänger för yngre barn. Förslagsställaren uppger att under de senare
åren har vår närmsta badplats Lillsjön blivit mycket populär på gott och ont. Ett
sätt att avlasta badplatsen och Lillsjön från så mycket folk är att bygga och
öppna ett utomhusbad någonstans i Kungsängen. Anlägga pooler där barn,
ungdomar och vuxna kan simma och leka samt eventuellt också några plaskbassänger för yngre barn runt om i kommunen, både i Kungsängen och i Bro. I
Stockholms Stad och andra kommuner fungerar det utmärkt och är ett
alternativ för familjer med yngre barn. Utomhusbadet skulle förutom att avlasta
Lillsjön ge kommunens ungdomar arbetstillfälle under sommaren samt att
kommunen skulle kunna ta ett inträde för besökare.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 7 juli 2021.

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:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 121

2021-10-13

Medborgarförslag om basketkorgar vid
Råbystigen i Bro
Dnr KS 21/0295

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 25 april 2021 inkom ett medborgarförslag om basketkorgar vid Råbystigen
i Bro. Förslagsställaren anser att kommunen behöver sätta upp nya
basketkorgar vid den befintliga basketplanen vid Råbystigen i Bro.
Basketplanen har tidigare använts flitigt men då korgarna ej är tillgängliga för
att spela basket i dagsläget så ges inte den möjligheten längre.

Beslutsunderlag
•

Medborgaförslag inkommet den 25 april 2021.

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:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 122

2021-10-13

Hemställan om att ändra § 1
Medlemmar, namn och säte i
Käppalaförbundets förbundsordning
Dnr KS 21/0051

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets
förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan
Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till
hemställan.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande
Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan.

Sammanfattning
Käppalaförbundet har inkommit med en hemställan om att ändra §1
Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning. Bakgrunden
till förändringen är att Knivsta kommun anmält intresse av ett medlemskap i
Käppalaförbundet. Knivsta kommun kommer enligt det föreslagna avtalet stå
för samtliga kostnader förknippade med anslutningen samt även betala en
anslutningsavgift.
Förbundets fullmäktige anser att anslutning kan motiveras av följande faktorer
•

Förbundets medlemmar tar inga ekonomiska risker då inga
investeringar belastar förbundet. Projekt for anslutning sker utanför
förbundets förvaltning.

•

Ett beräknat täckningsbidrag som minskar avgifterna med 6,6 - 7,6 Mkr
per år för de nuvarande kommunerna plus anslutningsavgiften på 40-90
Mkr.

•

Mälaren som dricksvattentäkt avlastas framförallt organiska miljögifter
och läkemedelsrester vilket i förlängningen kan motverka
investeringsbehov i dricksvattenverk i medlemskommunerna.

•

Ingen betydande inverkan på Käppalaförbundets framtida kapacitet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige godkänna
hemställan.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets
förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan
Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till
hemställan.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande
Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan.

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

Justerandes sign

Käppalaförbundet

Utdragsbestyrkande
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§ 123

2021-10-13

Svar på motion om badplats och park i
Vållsvik
Dnr KS 20/0714

Beslut
Motionen anses besvarad i och med följande:
Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en
översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen.
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i
anslutning till badplatsen.
Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som
beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det
att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka
möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens
strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det
finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning
gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir
en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
maj 2021

•

Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021

•

Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november
2020

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad i och med följande:

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en
översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa.

Yttrande
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.

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

Justerandes sign

Kultur- och fritidskontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 124

2021-10-13

Svar på motion om kommunalt
övertagande av väg mellan Låssa kyrka
och Rösaringsåsen Naturreservat
Dnr KS 20/0715

Beslut
Ärendet återremitteras med uppdrag att få ett beslutsunderlag som ger ett
besked om motionens status, enbart prova om enbart vägen kan tas över och för
att rätta till de uppenbara felaktigheter som inryms i övrigt i detsamma.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet. I
motionen yrkar Vänsterpartiet att:
•

utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll
för sträckan Låssa kyrka – Rösaring.

•

utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp
med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen
införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i
kommunen ligger.

•

Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och
handikappanpassas.

Den 19 april 2021 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att anta
samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet framgår det att i dagsläget så
är inte Upplands-Bro kommun reservatsförvaltare utan det är väghållaren och
Länsstyrelsens ansvar att se till att området är tillgängligt. Det finns planer på
kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta väghållarskapet av
Rösaringvägen från Trafikverket.

I och med att dessa planer finns tog Tekniska nämnden beslutet att ge
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett övertagande av den enskilda
vägen vid ett eventuellt övertagande av Rösaringvägen.
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar även att enligt Länsstyrelsens
reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad, anlägga
parkeringsplats eller dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av
laddplatser eller utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En
handikappanpassning av processionsvägen kräver markarbeten vilket av
samma anledning som ovan inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen
planer på att rusta upp parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för
att tillgängliggöra Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2021

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 19 april
2021.

•

Tekniska nämndens yttrande - motion om kommunalt övertagande av
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterad den
18 februari 2021

•

Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och
Rösaringsåsen Naturreservat den 18 oktober 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till
Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att
Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas upp för att
bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har funktionsvariationer som vill besöka området till fots, per cykel eller per bil.
2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och övriga
åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 19 april 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar på återremiss med uppdrag att få ett beslutsunderlag
som ger ett besked om motionens status, enbart prova om enbart vägen kan tas
över och för att rätta till de uppenbara felaktigheter som inryms i övrigt i
detsamma.
Erik Karlsson (V) lämnar följande motivering till återremissyrkandet:
”Vänsterpartiet noterar att förslaget till beslut saknar helt uppgifter om
huruvida motionen föreslås vara tillstyrkt eller är avslagen vilket vi kräver ett
besked härom. Texten innehåller endast uppgifter om det förhållande som råder
över vägen i dagsläget vilket inte svarar vare sig för motionens innehåll eller
syfte vilket är att de enskilda som är boende efter denna vägsträcka inte kan
påräkna sig de kommunala rättigheter som en boende efter en kommunal väg
både kan begära och kan påkalla. Det finns i kommunen ett antal kommunala
vägar som leder till ett naturreservat så varför inte även här?
Att bara ange att det är förbjudet att dra el, förbättra parkeringsmöjligheterna
och att anlägga en handikappanpassad väg ut till fornminnet är osant och denna
felaktighet borde inte ingå i ett beslutsunderlag hos någon myndighet.
Att kommunen inte skulle kunna ge möjlighet till att ge även alla våra
rörelsehämmade rätten att få ta del av denna fornborg är inte heller riktigt sant
även om tillsynen ligger hos en annan myndighet.
Det är bara att komma överens, myndigheter emellan och söka dispens.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till Erik
Karlssons (V) återremissyrkande.
Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Erik Karlsson (V) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag samt förslag om att återremittera ärendet.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Votering
begärs och genomförs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. De som vill att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut röstar ”Ja”. De som önskar att ärendet återremitteras röstar ”Nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 26 röster på ”Ja” och 15 röster på ”Nej”.
Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

x

Camilla Janson (S)
Kerstin Molander (M)

x

Katarina Olofsson (SD)

x
x

Rolf Nersing (S)
Lars Axelsson (M)

x

Martin Nomark (L)

x

Andreas Persson (SD)

x

Jan-Erik Björk (KD)

x

Annelies Lindblom (V)

x

Catharina Andersson (S)

x

Masoud Zadeh (M)

x

Lisa Edwards (C)

x
x

Björn-Inge Björnberg (S)

Justerandes sign

Nej

Johan Silversjö (SD)

x

Anders Eklöf (L)

x
Utdragsbestyrkande
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Seid Alajbegovic (S)

x

Sara Ridderstedt (MP)

x

Marcus Sköld (M)

x

Agnes Silversjö (SD)

x
x

Helena Austrell (S)
Mait Johansson (M)

x

Jan Stefansson (KD)

x

Khalouta Simba (V)

x

Kimmo Lindstedt (S)

x

Paul Gustavsson (M)

x

Anette Nyberg (SD)

x

Nawal Al-Ibrahim (L)

x
x

Naser Vukovic (S)
Stanislaw Lewalski (M)

x

Mattias Peterson (C)

x
x

Hino Salad Ali (S)
Jan Ramstedt (SD)

x

Rolf Andersson (M)

x
x

Sven-Inge Nylund (S)
Mats Högberg (M)

x

Börje Wredén (L)

x

Tina Teljstedt (KD)

x

Börje Svensson (SD)

x

Erik Karlsson (V)

x

Annika Falk (S)

x

Anders Åkerlind (M)

x

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)

Utdragsbestyrkande
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§ 125

2021-10-13

Val av ombud till ägarråd i Inera AB
Dnr KS 21/0483

Beslut
Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till
ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag.
Syftet är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse
ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.
Inera har länge koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för
ägarna, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. Fokus för
verksamheten var då vård och omsorg.
I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare,
och de enskilda kommunerna bjöds in som delägare. Därmed utvidgades Ineras
uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet var att
öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens. Ineras
uppdrag är att ge ägarna förutsättningar att använda digitaliseringen för att
förbättra och effektivisera sina verksamheter. 1
Med anledning av att tidigare utvecklingschef Karl Öhlander har avslutat sin
anställning behöver kommunen utse en ny representant. Kommunstyrelsen
föreslår att Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som
ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till
ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

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

1

Justerandes sign

https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/
Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Den valde
Inera AB

Utdragsbestyrkande
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§ 126

2021-10-13

Entledigande av Marianne Kjellberg (V)
som revisor för Upplands-Bro kommun
2019-2022
Dnr KS 18/0331

Beslut
Marianne Kjellberg (V) entledigas som revisor för Upplands-Bro kommun
2019-2022.

Sammanfattning

Marianne Kjellberg (V) har den 17 augusti 2021 begärt att få bli entledigad
från sitt uppdrag som revisor för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 17 augusti 2021.

Förslag till beslut
Marianne Kjellberg (V) entledigas som revisor för Upplands-Bro kommun
2019-2022.

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

Justerandes sign

Marianne Kjellberg (V)
Revisionen
Sekreteraren
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

2021-10-13

Entledigande av Helena Austrell (S)
som ledamot i Socialnämnden
Dnr KS 21/0032

Beslut
Helena Austrell (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden.

Sammanfattning
Helena Austrell (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 21 september 2021.

Förslag till beslut
Helena Austrell (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Helena Austrell (S)
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

31 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 128

2021-10-13

Entledigande av Camilla Janson (S)
som ersättare i Utbildningsnämnden
Dnr KS 21/0034

Beslut
Camilla Janson (S) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) har den 5 september 2021 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2021.

Förslag till beslut
Camilla Janson (S) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Camilla Janson (S)
Utbildningsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

32 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 129

2021-10-13

Entledigande av Somar Suliman (V)
som ersättare i Utbildningsnämnden
Dnr KS 21/0034

Beslut
Somar Suliman (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Somar Suliman (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare
i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 17 september 2021.

Förslag till beslut
Somar Suliman (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Somar Suliman (V)
Utbildningsnämnden
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

33 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 130

2021-10-13

Entledigande av Ann-Catrin Eriksson
(M) som ersättare i Bygg- och
miljönämnden
Dnr KS 21/0038

Beslut
Ann-Catrin Eriksson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden.

Sammanfattning

Ann-Catrin Eriksson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 22 september 2021.

Förslag till beslut
Ann-Catrin Eriksson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden.

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

Justerandes sign

Ann-Catrin Eriksson (M)
Nämndsekreterare
Bygg- och miljönämnden
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

34 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 131

2021-10-13

Entledigande av Jane Eklund (S) som
ersättare i Bygg- och miljönämnden
Dnr KS 21/0038

Beslut
Jane Eklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden.

Sammanfattning
Jane Eklund (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 8 september 2021.

Förslag till beslut
Jane Eklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Jane Eklund (S)
Bygg- och miljönämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

35 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 132

2021-10-13

Entledigande av Amal Yazigi (V) som
ersättare i Socialnämnden
Dnr KS 21/0032

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

Sammanfattning
Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 27 september 2021.

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

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Amal Yazigi (V)
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

36 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 133

2021-10-13

Entledigande av Amal Yazigi (V) som
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
Dnr KS 21/0033

Beslut
Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 27 september 2021.

Förslag till beslut
Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Amal Yazigi (V)
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

37 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 134

2021-10-13

Entledigande av Jessica Dannefalk (S)
som ersättare i Socialnämnden
Dnr KS 21/0032

Beslut
Jessica Dannefalk (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.

Sammanfattning
Jessica Dannefalk (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 7 oktober 2021.

Förslag till beslut
Jessica Dannefalk (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Jessica Dannefalk (S)
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

38 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 135

2021-10-13

Val av ny revisor för Upplands-Bro
kommun 2019-2022 efter Marianne
Kjellberg (V)
Dnr KS 18/0331

Beslut
Sussanne Persson (V) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun för
resterande av mandatperioden 2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V).

Sammanfattning

Marianne Kjellberg (V) har den 17 augusti 2021 begärt att få bli entledigad
från sitt uppdrag som revisor för Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige
ska därför utse en ny revisor för Upplands-Bro kommun för resterande av
mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2021.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun för resterande av
mandatperioden 2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Sussanne Persson (V) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun för
resterande av mandatperioden 2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V).

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

Justerandes sign

Den valde
Revisionen
Sekreteraren
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

39 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 136

2021-10-13

Val av ny ledamot i Socialnämnden
efter Helena Austrell (S)
Dnr KS 21/0032

Beslut
Jessica Dannefalk (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena
Austrell (S).

Sammanfattning
Helena Austrell (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021.

Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Austrell (S).

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Jessica Dannefalk (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena
Austrell (S).

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

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

40 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 137

2021-10-13

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Somar
Suliman (V)
Dnr KS 21/0034

Beslut
Kristina Henriksson (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Somar Suliman (V).

Sammanfattning

Somar Suliman (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare
i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i
Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2021.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Kristina Henriksson (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Somar Suliman (V).

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

Justerandes sign

Den valde
Utbildningsnämnden
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

41 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 138

2021-10-13

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Camilla
Janson (S)
Dnr KS 21/0034

Beslut
Adnan Gündogdu (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla
Janson (S).

Sammanfattning

Camilla Janson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i
Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2021.

Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla Janson (S).

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) yrkar på att Adnan Gündogdu (S) utses till ny
ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla Janson (S).

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

Justerandes sign

Den valde
Utbildningsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

42 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 139

2021-10-13

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Ann-Catrin
Eriksson (M)
Dnr KS 21/0038

Beslut
Lina Linderson (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter AnnCatrin Eriksson (M).

Sammanfattning

Ann-Catrin Eriksson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
ersättare i Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Ann-Catrin
Eriksson (M).

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

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

Justerandes sign

Den valde
Nämndsekreterare
Bygg- och miljönämnden
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

43 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 140

2021-10-13

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Jane Eklund (S)
Dnr KS 21/0038

Beslut
Helena Austrell (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane
Eklund (S).

Sammanfattning
Jane Eklund (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i
Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021.

Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane Eklund (S).

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Helena Austrell (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane
Eklund (S).

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

Justerandes sign

Den valde
Bygg- och miljönämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

44 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 141

2021-10-13

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Amal Yazigi (V)
Dnr KS 21/0032

Beslut
Erik Karlsson (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Amal Yazigi
(V).

Sammanfattning
Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2021.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Amal Yazigi (V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar på att Erik Karlsson (V) utses till ny ersättare i
Socialnämnden efter Amal Yazigi (V).

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

45 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 142

2021-10-13

Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Amal Yazigi
(V).
Dnr KS 21/0033

Beslut
Janette Bustos (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Amal Yazigi (V).

Sammanfattning

Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2021.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Amal Yazigi
(V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Janette Bustos (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Amal Yazigi (V).

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

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

46 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 143

2021-10-13

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Jessica Dannefalk (S)
Dnr KS 21/0032

Beslut
Jane Eklund (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Jessica Dannefalk
(S).

Sammanfattning
Jessica Dannefalk (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare
i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021.

Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Jessica Dannefalk (S).

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Jane Eklund (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Jessica Dannefalk
(S).

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

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

47 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 144

2021-10-13

Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta
1:269
Dnr KS 21/0460

Beslut
Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns.
Jäv
Jan-Erik Björk (KD) och Mait Johansson (M) anmäler jäv i ärendet. Marlene
Juthstrand (KD) går in som tjänstgörande för Jan-Erik Björk (KD) och Erling
Weibust (M) går in som tjänstgörande för Mait Johansson (M).

Sammanfattning
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet
Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheterna Finnsta 1:10 av UpplandsBrohus till en köpeskilling om 10,5 mnkr och fastigheten Finnsta 1:269 av
Upplands-Bro Kommunfastigheter till en köpeskilling om 4,2 mnkr.
Upplands-Brohus har verksamhet i Finnsta 1:10 och utreder tillsammans med
kommunen en ny möjlig lokalisering. Vid behov tecknas ett hyresavtal mellan
kommunen och Upplands-Brohus för nyttjandet av lokalerna från kommunens
fastighetsförvärv och tillträde till fastigheten till Upplands-Brohus lämnar
lokalerna för en ny lokalisering.
Utöver fastighetsförvärvet tecknas ett tilläggsavtal mellan kommunen och
bolagen för respektive fastighet med en tilläggsersättning för
värdeutvecklingen på fastigheterna vid en nya lagakraftvunnen detaljplan.
Tilläggsersättningen beräknas enigt marknadsvärdet för byggrätterna med
avdrag för exploateringskostnaderna samt erlagd köpeskilling.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns.

Yttrande
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2021-10-13

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

Justerandes sign

Upplands-Bro hus AB
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande

49 (52)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 145

Justerandes sign

2021-10-13

Anmälningar

1.

Motion om klimatanpassning
Dnr KS 21/0476

2.

Motion om anläggande av laddplatser
Dnr KS 21/0495

3.

Motion om att utreda när det är dags att öka antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige
Dnr KS 21/0543

4.

Kommunstyrelsens beslut § 76 - Svar på medborgarförslag om att minska
de sociala problemen i Bro och samtidigt skapa bättre förutsättningar för
framtida investeringar
Dnr KS 19/0035

5.

Tekniska nämndens beslut § 56 - Svar på medborgarförslag om att anordna
pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i Bro
Dnr KS 19/0486

6.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 30 Svar på medborgarförslag om att
införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen
Dnr KS 20/0483

7.

Kultur- och fritidsnämndens beslut§ 32 Svar på medborgarförslag om att
bygga en aktivitetspark vid Kungsängen IP
Dnr KS 20/0518

8.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 Svar på medborgarförslag om att
anlägga en asfalterad pumptrack-bana vid Kungsängens IP
Dnr KS 20/0619

9.

Tekniska nämndens beslut § 48 - Svar på medborgarförslag om installation
av övervakningskameror vid återvinningscentralerna
Dnr KS 20/0725

10.

Tekniska nämndens beslut § 46 - Svar på medborgarförslag om fler
papperskorgar i kommunen
Dnr KS 20/0773

11.

Tekniska nämndens beslut § 47 - Svar på medborgarförslag om att skapa
en säkrare skolväg till Härneviskolan
Dnr KS 20/0816

12.

Tekniska nämndens beslut § 55 - Svar på medborgarförslag om ändrade
hastigheter i Kungsängen
Dnr KS 21/0110
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13.

Tekniska nämndens beslut § 58 - Medborgarförslag om att fjärravläsa
vattenmätare
Dnr KS 21/0185

14.

Tekniska nämndens beslut § 57 - Svar på medborgarförslag om att placera
ut fler laddplatser för elbilar i kommunen
Dnr KS 21/0206

15.

Beslut ang. lokala ordningsföreskrifter, 213-45184-2021
Dnr KS 21/0213

16.

Kommunstyrelsens beslut § 80 - Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunens hantering av covid-19
Dnr KS 21/0230

17.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 33 Svar på medborgarförslag om
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området
Dnr KFN 20/0024

18.

Revisionsrapport - Granskning av styrning och kontroll av VA-underhåll
Dnr KR 21/0008

19.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 33 Svar på medborgarförslag om
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området
Dnr KS 17/0123

20.

Tekniska nämnden beslut § 68 - Svar på medborgarförslag om
djurkyrkogård i kommunen
Dnr KS 21/0250

21.

Tekniska nämnden beslut § 70 - Sammanträdestider för Tekniska nämnden
2022
Dnr TN 21/0383

22.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 40 - Sammanträdestider för Äldreoch omsorgsnämnden 2022
Dnr ÄON 21/0099

23.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 42 Rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 30 april 2021
Dnr ÄON 21/0101

24.

Tekniska nämnden beslut § 67- Svar på medborgarförslag om att
kommunen inrättar en Hälsans stig
Dnr KS 21/0214

25.

Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 44 - Yttrande - Motion om att
utveckla Kulturskolan i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 21/0128
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26.

Kommunstyrelsens beslut § 115 - Svar på medborgarförslag om att
investera i en solcellsanläggning till kommunhuset
Dnr KS 18/0208

27.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 25 Sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2022
Dnr GVN 21/0022

28.

Utbildningsnämndens beslut § 35 - Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 2022
Dnr UN 21/0243
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