
  

PROTOKOLL 1 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Utses att justera Fredrik Kjos (M)        Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-10-25 kl. 11:00 Paragrafer 
 

 §§ 1-5, 8-17  

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Anna Gabrielsson 

 

Ålderspresident 

 ..................................................................  

Jan Stefanson (KD) §§ 1-2 

 

Ordförande 

 ..................................................................  

Anders Åkerlind (M) §§ 3-17 

 

Justerare 

 ..................................................................   ..................................................................  

Fredrik Kjos (M) Camilla Janson (S) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-25 Datum för anslags nedtagande: 

 

2022-11-15 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Anna Gabrielsson 
 

 

Plats och tid Stora scenen, Kulturhuset, 2022-10-19 18:30-19:45 

Ajournering 18:58-19:11, 19:25-19:30 

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande 39 antal ordinarie ledamöter 2 antal ersättare 

Övriga deltagare Anna Gabrielsson, Kommunsekreterare 

Sara Lauri, Kanslichef 

 

 



  

PROTOKOLL 2 (34)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

Utses att justera Fredrik Kjos (M)        Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-10-20 kl. 11:00 Paragrafer 
 

 §§ 6-7  

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Anna Gabrielsson 

 

Ordförande 

 ..................................................................  

Anders Åkerlind (M)  

 

Justerare 

 ..................................................................   .................................................................  

Fredrik Kjos (M) Camilla Janson (S) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-20 Datum för anslags nedtagande: 

 

2022-11-10 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Anna Gabrielsson 

 

 



 PROTOKOLL 3 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Innehållsförteckning 

§ 1 Öppnande av kommunfullmäktiges 
sammanträde och val av rösträknare 

5 

§ 2 Val av kommunfullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2022-2026 

6 

§ 3 Val av kommunfullmäktiges valberedning 
för mandatperioden 2022-2026 

8 

§ 4 Avslutning av mandatperioden 2018-2022 10 

§ 5a Val av ny revisor för Upplands-Bro 
kommun 2019-2022 efter Göran Boklint 
(SD) 

 
12 

§ 5b Val av åtta revisorer för Upplands-Bro 
kommun för mandatperioden 2022-2026 

13 

§ 6 Fastställande av antal ledamöter och 
ersättare i Kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2022-2026 

15 

§ 7 Val av Kommunstyrelse för 
mandatperioden 2022-2026 

16 

§ 8 Val av tre ledamöter och tre ersättare till 
Norrvattens förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023 - 2026 samt val av 
inträdesordning för ersättare 

19 

§ 9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 
mandatperioden 2022-2026, samt val av 
inträdesordning för ersättare 

21 

§ 10 Revidering av reglemente för arvode och 
ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 
inför mandatperiod 2022 - 2026 

23 

§ 11 Väghållarskap Kronogårdsvägen 27 

§ 12 Entledigande av Rolf Andersson (M) som 
ersättare i Kommunfullmäktige 

29 

§ 13 Entledigande av Börje Svensson (SD) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

30 

§ 14 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Börje Svensson (SD) 

31 

§ 15 Entledigande av Börje Svensson (SD) som 
ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

32 

§ 16 Val av ny ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Börje 
Svensson (SD) 

33 

§ 17 Anmälningar 34 

   

Ändring av dagordning på sittande möte: Val av ny revisor för Upplands-
Bro kommun 2019-2022 efter Göran Boklint (SD) tillagd som § 5a 



 PROTOKOLL 4 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Närvarande ledamöter och ersättare 
 

Ledamöter 
Anders Åkerlind (M), ordförande 

Jan-Erik Björk (KD), 1:e vice ordförande 

Björn-Inge Björnberg (S), 2:e vice ordförande 

Camilla Jansson (S) 

Fredrik Kjos (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Rolf Nersing (S) 

Paul Gustafsson (M) 

Khalouta Simba (V) 

Claus Engström (SD) 

Kerstin Ahlin (S) 

Hans Åberg (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

Marcus Sköld (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Catharina Andersson (S) 

Liv Kjos (M) 

Erik Karlsson (V) 

Rasmus Lindstedt (S) 

Jan Hellman (SD) 

Mait Johansson (M) 

Hibo Salad Ali (S) 

Sara Ridderstedt (MP) 

Andreas Åström (M) 

Göran Boklint (SD) 

Jan Stefansson (KD) 

Naser Vukovic (S) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Birgitta Dickson (M) 

Therese Ekerholm (C) 

Helena Austrell (S) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Stanislaw Lewalski (M) 

Leif Johansson (S) 

Masoud Zadeh (M) 

Birgitta Nylund (S) 

Sven-Inge Nylund (S) 

Mats Högberg (M) 

Kristina Henriksson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Jeanette Bustos Cesped (V) 

Bo Nersing (SD) 

 

Närvarande ersättare 
Annika Falk (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Christina Nordlander (S) 

Juan Chacon (S) 

Anni Ullberg (S) 

Christer Norberg (S) 

Peter Wissing (M) 

Anne Wissing (M) 

Erling Weibust (M) 

Kerstin Molander (M) §§ 1–8 

Carina Ferm (SD) 

Johnny Storskörd (SD) 

Daniel Storskörd (SD) 

Tania Teljstedt (KD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Martin Normark (L) 

Hélene Nilsson (L) 

Lars Thomasson (C) 

Jennie Rinaldo (C) 

Klaus Dürhagen (MP) 

 

 

 



 PROTOKOLL 5 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 1     Öppnande av kommunfullmäktiges 
          sammanträde och val av rösträknare 
                Dnr KS 22/0549 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ålderspresident Jan Stefanson (KD) hälsar alla nya och 

återvalda ledamöter och ersättare välkomna till en ny mandatperiod. 

Ålderspresidenten förklarar därefter sammanträdet öppnat. 

Rösträknare 

Till rösträknare för sammanträdet utses förra mandatperiodens ordförande i 

kommunstyrelsen Fredrik Kjos (M) samt förra mandatperiodens oppositionsråd 

Camilla Janson (S). 

 
  



 PROTOKOLL 6 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 2 Val av kommunfullmäktiges presidium 
             för mandatperioden 2022–2026 
 Dnr KS 22/0398 

Beslut 

1. Anders Åkerlind (M) utses till ordförande. 

2. Jan-Erik Björk (KD) utses till vice ordförande. 

3. Björn-Inge Björnberg (S) utses till andre vice ordförande. 

Sammanfattning 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunfullmäktige ska 

välja en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. 

Presidievalet ska förrättas under det första sammanträdet med det nyvalda 

fullmäktige. Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den 

som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod, 

2022–2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad den 29 april 2020, senast 

reviderad den 10 november 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) föreslår att Anders Åkerlind (M) utses till ordförande och att 

Jan-Erik Björk (KD) utses till vice ordförande. 

Camilla Janson (S) föreslår att Björn-Inge Björnberg (S) utses till andre vice 

ordförande. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Anders Åkerlind (M) utses till ordförande. 

2. Jan-Erik Björk (KD) utses till vice ordförande. 

3. Björn-Inge Björnberg (S) utses till andre vice ordförande. 

Beslutsgång 

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

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 



 PROTOKOLL 7 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 
  



 PROTOKOLL 8 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 3 Val av kommunfullmäktiges 
             valberedning för mandatperioden  
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0399 

Beslut 

1. Till ledamöter i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Catharina Andersson (S) 

Paul Gustafsson (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Bordläggning (C) 

Sara Ridderstedt (MP) 

 

2. Till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Christian Kronsell (S) 

Kerstin Molander (M) 

Jan Stefansson (KD) 

Martin Normark (L) 

Annette Nyberg (SD) 

Bordläggning (C) 

Kristina Henriksson (V) 

Tilman Thulesius (MP) 

3.  Paul Gustafsson (M) utses till sammankallande. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda 

Kommunfullmäktige utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen 

består av en representant från varje parti i fullmäktige samt lika många 

ersättare. 

  



 PROTOKOLL 9 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad den 29 april 2020, senast 

reviderad den 10 november 2021. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Catharina Andersson (S) 

Paul Gustafsson (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Bordläggning (C) 

Sara Ridderstedt (MP) 

 

2. Till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Christian Kronsell (S) 

Kerstin Molander (M) 

Jan Stefansson (KD) 

Martin Normark (L) 

Annette Nyberg (SD) 

Bordläggning (C) 

Kristina Henriksson (V) 

Tilman Thulesius (MP) 

3.  Paul Gustafsson (M) utses till sammankallande. 

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 

• Valberedningen 

 
  



 PROTOKOLL 10 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 4 Avslutning av mandatperioden  
             2018-2022 
 Dnr KS 22/0548 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Åkerlind (M) tackar ledamöter och 

ersättare som avgår efter 2022 års val till kommunfullmäktige. 

Följande avgår efter kortare tid än fyra år i Kommunfullmäktige och uppvaktas 

med blommor: 

• Conny Timan (S)  2019–2022 

• Lena Åkerlind M)  2019–2022 

• Lars Axelsson (M)   2020–2022 

• Daniel Walfridsson (M) 2020–2022 

• Marianne Stigle (L) 2020–2022 

• Cecilia Norlin (M)  2021–2022 

Följande avgår efter fyra år i Kommunfullmäktige och uppvaktas med 

blommor: 

• Andreas Persson (SD) 2018–2022 

• Johan Tholander (SD) 2018–2022 

• Helena Jönsson Lundgren (SD) 2018–2022 

• Jan Ramstedt (SD)  2018–2022 

• Börje Svensson (SD) 2018–2022 

• Agnieszka Silversjö (SD) 2018–2022 

• Stefan Andersson (SD) 2018–2022 

• Kjell A Johansson (V) 2018–2022 

• Andreé Wright (MP) 2018–2022 

Följande avgår efter mer än fyra år i Kommunfullmäktige och uppvaktas med 

blommor och ett glasfat: 

• Seid Alajbegovic (S) 2014–2022 

• Lisa Edwards (C)  2014–2022 

• Johan Silversjö (SD) 2014–2022 

• Kimmo Lindstedt (S) 2014–2022 

• Anders Eklöf (L)  2016–2022 



 PROTOKOLL 11 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Följande avgår efter mer än tio år i Kommunfullmäktige och uppvaktas med 

blommor och glaskaraff: 

• Annelies Lindblom (V) 2005–2022 

• Marlene Juthstrand (KD) 2006–2022 

• Börje Wredén (L)  2010–2022 

• Mary Svenberg (S)  2010–2022 

• Jan Lannefelt (S)  2010–2022 

 

 

 
  



 PROTOKOLL 12 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5a Val av ny revisor för Upplands-Bro 
             kommun 2019–2022 efter Göran 
             Boklint (SD) 
 Dnr KS 18/0331 

Beslut 

Sune Larsson (SD) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun för 

resterande av mandatperioden 2019–2022 efter Göran Boklint (SD). 

Sammanfattning 

Göran Boklint (SD) har den 13 juni 2022 begärt att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som revisor för Upplands-Bro kommun vilket fastställdes i 

Kommunfullmäktige 15 juni 2022. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

revisor för Upplands-Bro kommun för resterande av mandatperioden 2019–

2022. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 

2022 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2022.  
 

Förslag till beslut 

Sune Larsson (SD) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun för 

resterande av mandatperioden 2019–2022 efter Göran Boklint (SD). 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Sune Larsson (SD) 

• Kommunrevisionen 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



 PROTOKOLL 13 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5b Val av åtta revisorer för Upplands-Bro 
             kommun för mandatperioden  
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0400 

Beslut 

1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

 

Roger Gerdin (S) 

Thomas Ljunggren (M) 

Sune Larsson (SD) 

Susanne Persson (V) 

Leif Söderlund (KD) 

Ingmar Hägg (L) 

Bordläggning (C) 

Tord Svengren (MP) 

 

2. Till ordförande och sammankallande utses: Roger Gerdin (S) 

3. Till vice ordförande utses: Thomas Ljunggren (M) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2022–2026. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 

och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför 

med dubbla grupper revisorer. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

• Revisionens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2006-11-30, 

senast reviderad den 17 december 2014. 
  



 PROTOKOLL 14 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

 

Roger Gerdin (S) 

Thomas Ljunggren (M) 

Sune Larsson (SD) 

Susanne Persson (V) 

Leif Söderlund (KD) 

Ingmar Hägg (L) 

Bordläggning (C) 

Tord Svengren (MP) 

 

2. Till ordförande och sammankallande utses: Roger Gerdin (S) 

3. Till vice ordförande utses: Thomas Ljunggren (M) 

 

Beslutsgång 

Ajournering begärs och genomförs. 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 

• Kommunrevisionen 

• Förtroendemannaregistret 

• Ekonomichefen 

 

 
  



 PROTOKOLL 15 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Fastställande av antal ledamöter och 
             ersättare i Kommunstyrelsen för            
             mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0552 

Beslut 

Antal ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-

2026 fastställs till 15 stycken vardera. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunstyrelsens reglemente ska 16 ledamöter och 16 ersättare utses. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2022. 

• Kommunstyrelsens reglemente beslutad av Kommunfullmäktige 17 

oktober 2018, senast reviderad 29 april 2020. 

Förslag till beslut 

Antalet ledamöter i Kommunstyrelsen fastställs enligt gällande reglemente. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning på följande:  

Antal ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-

2026 fastställs till 15 stycken vardera.   

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 

• Juridikenheten 

 

 
  



 PROTOKOLL 16 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 7 Val av Kommunstyrelse för 
             mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0401 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kommunstyrelsen: 

 

Camilla Janson (S) 

Mary Svenberg (S) 

Annika Falk (S) 

Rolf Nersing (S) 

Fredrik Kjos (M) 

Anders Åkerlind (M) 

Andreas Åström (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Göran Boklint (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jan Stefansson (KD) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Hans Åberg (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

Sara Ridderstedt (MP) 

 

2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Kommunstyrelsen:  

 

Catharina Andersson (S) 

Sven-Inge Nylund (S) 

Juan Chacon (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Mait Johansson (M) 

Erling Weibust (M) 

Liv Kjos (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Martin Normark (L) 

Therese Ekerholm (C) 

Christina Brofalk (C) 

Kristina Henriksson (V) 

 

3. Till ordförande i Kommunstyrelsen (KSO) utses Fredrik Kjos (M). 

4. Till vice ordförande utses Hans Åberg (L). 

5. Till andre vice ordförande utses Camilla Janson (S). 

6. Till kommunalråd utses Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L),  

Jan Stefansson (KD) och Mattias Petersson (C). 

7. Till oppositionsråd utses Camilla Janson (S) och Katarina Olofsson 

(SD). 

8. Tidigare beslutad inträdesordning för mandatperioden 2018-2022 gäller 

till dess att en ny inträdesordning för mandatperioden 2022-2026 har 

fastställts av Kommunfullmäktige. 
  



 PROTOKOLL 17 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Kommunstyrelsen ska särskilt bereda eller yttra sig i ärenden som 

ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 

verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige 

har lämnat över till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige ska utse ny Kommunstyrelse vid sitt första sammanträde 

för mandatperioden 2022-2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad av Kommunfullmäktige 

den 29 april 2020, senast reviderad den 10 november 2021. 

• Kommunstyrelsens reglemente beslutad av Kommunfullmäktige den 17 

oktober 2018, reviderad 29 april 2020. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till val av 

kommunstyrelse enligt nedan: 

1. Till ledamöter i Kommunstyrelsen föreslås: 

 

Camilla Janson (S) 

Mary Svenberg (S) 

Annika Falk (S) 

Rolf Nersing (S) 

Fredrik Kjos (M) 

Anders Åkerlind (M) 

Andreas Åström (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Göran Boklint (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Jan Stefansson (KD) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Hans Åberg (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

Sara Ridderstedt (MP) 

 

2. Till ersättare i Kommunstyrelsen föreslås:  

 

Catharina Andersson (S) 

Sven-Inge Nylund (S) 

Juan Chacon (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Mait Johansson (M) 

Erling Weibust (M) 

Liv Kjos (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Khalouta Simba (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Martin Normark (L) 

Therese Ekerholm (C) 

Christina Brofalk (C) 

Kristina Henriksson (V) 
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   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

3. Till ordförande i Kommunstyrelsen (KSO) föreslås Fredrik Kjos (M). 

4. Till vice ordförande föreslås Hans Åberg (L). 

5. Till andre vice ordförande föreslås Camilla Janson (S). 

6. Till kommunalråd föreslås Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L),  

Jan Stefansson (KD) och Mattias Petersson (C) 

7. Till oppositionsråd föreslås Camilla Janson (S) och Katarina Olofsson 

(SD). 

8. Tidigare beslutad inträdesordning för mandatperioden 2018–2022 gäller 

till dess att en ny inträdesordning för mandatperioden 2022–2026 har 

fastställts av Kommunfullmäktige. 

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 
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§ 8 Val av tre ledamöter och tre ersättare 
             till Norrvattens förbundsfullmäktige för 
             mandatperioden 2023 - 2026 samt val 
             av inträdesordning för ersättare 
 Dnr KS 22/0403 

Beslut 

1. Till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

 

2. Till ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige utses : 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

Marcus Sköld (M) 

 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

 

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C M 

 

Sammanfattning 

Som medlem i kommunalförbundet Norrvatten ska Upplands-Bro kommun 

utse tre ledamöter och tre ersättare till kommunalförbundets 

förbundsfullmäktige. Valet ska ske samma år som valet till 

kommunfullmäktige och ska förrättas av de nya fullmäktigeförsamlingarna i 

respektive medlemskommun. Norrvattens fullmäktige sammanträder första 

gången i december 2022.Vid valet av ersättare ska även inträdesordning 

beslutas. Endast ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige kan väljas som 

ledamot eller ersättare i kommunalförbundets fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

• Anmodan från Norrvattens förbundsfullmäktige den 15 augusti 2022. 
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Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

 

2. Till ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige utses: 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

Marcus Sköld (M) 

 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

 

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C 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 

• Norrvattens förbundsfullmäktige 

• Förtroendemannaregistret 

• Politiska sekreterare 
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§ 9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
             Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 
             mandatperioden 2022-2026, samt val 
             av inträdesordning för ersättare 
 Dnr KS 22/0484 

Beslut 

1. Till ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

2. Till ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Marcus Sköld (M) 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C M 

 

Sammanfattning 

Som medlem i Käppalaförbundet ska Upplands-Bro kommun utse tre 

ledamöter och tre ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige. Valet ska ske 

samma år som valet till kommunfullmäktige och ska förrättas av de nya 

fullmäktigeförsamlingarna i respektive medlemskommun. Käppalaförbundets 

nya fullmäktige sammanträder första gången den 13 december 2022. Vid valet 

av ersättare ska även inträdesordning beslutas. Endast ledamot eller ersättare i 

kommunfullmäktige kan väljas som ledamot eller ersättare i 

kommunalförbundets fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2022. 

• Skrivelse från Käppalaförbundet inkommen den 23 augusti 2022. 
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Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Stanislav Lewalski (M) 

Bordläggning (C) 

Catharina Andersson (S) 

2. Till ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige utses: 

Marcus Sköld (M) 

Andreas Åström (M) 

Annika Falk (S) 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning:  

Ledamot Ersättare 

S S 

M M 

C 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 

• Käppalaförbundet 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 10 Revidering av reglemente för arvode 
             och ekonomiska ersättningar till 
             förtroendevalda i Upplands-Bro 
             kommun inför mandatperiod 
             2022 - 2026 
 Dnr KS 22/0144 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar fullmäktigeberedningens förslag till revidering av 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Upplands-Bro kommun för mandatperiod 2022–2026 med följande 

förändringar: 

1. Det fasta årsarvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika 

oppositionsråd 1, uppgår till 100% av KSO 

2. KSO erhåller utöver sitt fasta årsarvode ett påslag om 10% 

3. Maxtaket för hur mycket en förtroendevald kan få i fasta arvoden 

uppgår till 110% av KSO 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Kerstin Ahlin (S), Björn-Inge Björnberg 

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

Vukovic (S), Helena Austrell (S), Leif Johansson (S), Birgitta Nylund (S) och 

Sven-Inge Nylund (S) deltar inte i beslutet och tillåts lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och Kristina 

Henriksson (V) deltar inte i beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som 

återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Fullmäktigeberedningen för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun (”fullmäktigeberedningen”) har till 

uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintligt 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. I 

översynen ska det även ingå att se över regler för kommunalt partistöd i 

Upplands-Bro kommun (se § 4 i Reglemente för fullmäktigeberedning för 

arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt 

partistöd i Upplands-Bro kommun, ”arvodesreglementet”).  
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Den 15 februari 2022 beslutade fullmäktigeberedningen att ge 

kommunledningskontoret i uppdrag att revidera arvodesreglementet i enlighet 

med ett antal principer. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige det 

reviderade arvodesreglementet i enlighet med fullmäktigeberedningens förslag.   

Den 13 oktober 2022 gav fullmäktigeberedningen kommunledningskontoret i 

uppdrag att på nytt bereda en revidering av arvodesreglementet efter de behov 

som funnits och presenterats i ett utskickat förslag från allianspartierna. I det 

utskickade förslaget som ligger till grund för revideringen framgick följande 

principer: 

1. Nuvarande modell för beräkning av oppositionspott tas bort. Ny modell 

för beräkning innebär att partier i opposition har en oppositionspott på 6 

% av årsarvode för KSO per mandat. För Socialdemokraterna gäller att 

oppositionspott uteblir och ersätts av en höjning av oppositionsrådets 

arvode från 50 % till 75 % av årsarvode för KSO. 

2. Alla nämnder och utskott arvoderas lika. 

3. Gruppledarpott kvarstår. 

4. Beräkningsmodell för politiska sekreterare kvarstår. 

Kommunledningskontoret har reviderat arvodesreglementet samt bilaga 1 i 

enlighet med dessa principer. Alla ändringar är rödmarkerade i de bilagda 

dokumenten. Vid beslut om antagande av det reviderade arvodesreglementet 

tas ändringsmarkeringar bort och dokumentet publiceras i kommunens 

författningssamling. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

• Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 13 oktober 2022 

• Reviderat reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

• Bilaga 1 till reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

• Utskickat underlag för revidering med poster och arvoden (Excel-fil) 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 

2022, § 88 ”Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperioden 2022–

2026” Dnr KS 22/0144 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar fullmäktigeberedningens förslag till revidering av 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Upplands-Bro kommun för mandatperiod 2022–2026 med följande 

förändringar: 

1. Det fasta årsarvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika 

oppositionsråd 1, uppgår till 100% av KSO 

2. KSO erhåller utöver sitt fasta årsarvode ett påslag om 10% 

3. Maxtaket för hur mycket en förtroendevald kan få i fasta arvoden 

uppgår till 110% av KSO 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

Protokollsanteckningar 

Camilla Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna har ej samsyn i förslaget alla delar, vilket meddelats på 

fullmäktigeberedningens sammanträde den 13 oktober, där ledamöterna fick ta 

del av alliansens förslag till modell samt protokollsutdrag från 

kommunfullmäktige den 15 juni 2022. Våra synpunkter återfinns i justerat 

protokoll från mötet”. 

Erik Karlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Fullmäktigeberedningen presenterade ett förslag som antogs av 

kommunfullmäktige den 15 juni 2022. 

Beredningen angav även att den i sitt uppdrag inte var färdig i den del som 

reglerade traktamenten för våra nämnder/motsvarande som antogs av KF som 

punkt 4. ”Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda 

på nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 2.1 

i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av kommunfullmäktige 

innan årets utgång och bibehållen budgetram ska eftersträvas.” 

Vänsterpartiet finner här att de delar i utredningens direktiv som behandlades 

och antogs av KF den 15 juni 2022 är en gång för alla antagna utefter de 

direktiv som utredningen har arbetat efter. Utredningsdirektiv som är antagna 

medför att de delar av direktivet som tilldelades gruppen från början för 

densamma är avklarade och undanröjda. Utredningen skulle i sin helhet endast 

ha verkställt ett yttrande gällande de kvarvarande direktiv som regleras under 

punkt 4 i sagda fullmäktigebeslut vilket var den kvardröjande uppgiften för 

utredningen att verkställa.” 
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Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Personalavdelningen 
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§ 11 Väghållarskap Kronogårdsvägen 
 Dnr KS 22/0259 

Beslut 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 

övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 

vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 

åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 

överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel 

om 7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela 

Kronogårdsvägens längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 

förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 

drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Kerstin Ahlin (S), Björn-Inge Björnberg 

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

Vukovic (S), Helena Austrell (S), Leif Johansson (S), Birgitta Nylund (S) och 

Sven-Inge Nylund (S) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Khalouta Simba (V), Erik Karlsson (V), Jeanette Bustos Cesped (V) och Kristina 

Henriksson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Vägen utgör idag enskild egendom och försörjer ett antal privatägda fastigheter 

samt båtklubben Arkens arrendeområde. Ytterligare hamnområden kan i 

framtiden komma att utvecklas intill det befintliga vilket innebär att området 

utgör ett kommunalt intresse till vilket tryggad vägförsörjning är nödvändig för 

kommunens medborgare. Den 16 mars 2022 lämnade allianspartierna in ett 

ledamotsinitiativ till Samhällsbyggnadsutskottet vilket fick till följd att 

Samhällsbyggnadschefen gavs i uppdrag att ta fram underlag på kostnader för 

att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt att överföra 

Kronogårdsvägen till kommunalt väghållarskap.  
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Kostnader för att omedelbart vidta åtgärder på en prioriterad sträcka av särskilt 

dåligt skick bedöms uppgå till 2 miljoner kronor. Vägen i sin helhet bedöms 

kosta 7 miljoner kronor att åtgärda. Ägandekostnader bedöms uppgå till 450 

tusen kronor årligen. Eftersom vägen är enskild egendom är det nödvändigt 

med en fastighetsrättsligt hållbar överföring av väghållarskapet och 

vägrättigheten. Överenskommelser om detta med vägens samtliga nuvarande 

ägare behöver vara träffade innan vägförbättringsåtgärder kan påbörjas.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 

övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 

vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 

åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 

överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel 

om 7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela 

Kronogårdsvägens längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 

förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 

drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande beslut. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

• Samhällsbyggnadschef 

• Ekonomichef 
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§ 12 Entledigande av Rolf Andersson (M) 
             som ersättare i Kommunfullmäktige 
 Dnr KS 22/0040 

Beslut 

Rolf Andersson (M) entledigas som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Rolf Andersson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska därför fatta beslut om 

entledigande och därefter begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommet den 26 september 2022. 

Förslag till beslut 

Rolf Andersson (M) entledigas som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Rolf Andersson (M) 

• Länsstyrelsen (med begäran om ny sammanräkning) 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 13 Entledigande av Börje Svensson (SD) 
             som ersättare i Utbildningsnämnden 
 Dnr KS 22/0035 

Beslut 

Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 12 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Börje Svensson (SD) 

• Utbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 14 Val av ny ersättare i 
             Utbildningsnämnden efter Börje 
             Svensson (SD) 
 Dnr KS 22/0035 

Beslut 

Göran Boklint (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje 

Svensson (SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

Förslag till beslut 

Göras Boklint (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje 

Svensson (SD). 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Utbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 32 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 15 Entledigande av Börje Svensson (SD) 
             som ledamot i Gymnasie- och 
             vuxenutbildningsnämnden 
 Dnr KS 22/0036 

Beslut 

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

vuxenutbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 12 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

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

vuxenutbildningsnämnden. 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Börje Svensson (SD) 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 33 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 16 Val av ny ledamot i Gymnasie- och 
             vuxenutbildningsnämnden efter Börje 
             Svensson (SD) 
 Dnr KS 22/0036 

Beslut 

Göran Boklint (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska 

därför utse en ny ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

Göran Boklint (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD). 

Beslutsgång 

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

och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Utbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 34 (34)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 17 Anmälningar 
 
1. Svar på Interpellation från Erik Karlsson (V) angående KPMGs utredning 

av Bygg- och miljönämnden 

 Dnr KS 22/0031 

  

2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § - Svar på medborgarförslag om 

kallbad vid Lillsjön 

 Dnr KS 22/0311 

  

3. Socialnämndens beslut § 54 - Rapportering av ej verkställda beslut 

avseende kvartal ett år 2022 

 Dnr SN 22/0243 

  

4. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 38 - Rapportering av ej verkställda 

beslut avseende kvartal två år 2022 

 Dnr ÄON 22/0117 

  

5. Valresultat från Länsstyrelsen - Valet 2022 - Ny mandatperiod 2022-2026 

 Dnr KS 22/0563 

  

 

 

  


