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Allmänhetens fråga 
 

Fredrik Kjos (M), ordförande i Kommunstyrelsen svarar på allmänhetens fråga 

gällande kriminalitet i Upplands-Bro kommun. 
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§ 5 Interpellation från Erik Karlsson (V) 
angående Upplands-Brohus bostadskö 

 Dnr KS 22/0031 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 22 januari 2022 inkom en interpellation från Erik Karlsson (V) gällande 

AB Upplands-Brohus bostadskö. 

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 22 januari 2022. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) besvarar 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: 

• Erik Karlsson (V) 
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§ 6 Medborgarförslag om övertagande av 
väghållningsansvar för Rösaringvägen 
(902) 

 Dnr KS 21/0663 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 december 2021 inkom ett medborgarförslag om övertagande av 

väghållningsansvar för Rösaringvägen (902). Trafikverket är idag väghållare 

för väg 902 – Rösaringvägen. Förslagsställaren föreslår att kommunen tar över 

ansvaret för väghållningen på Rösaringvägen. Som minst sträckan från 

Tegelhagen till korsningen Smidövägen/Rösaringvägen (infarten till 

Säbyholm). Förslagsställaren uppger att kommunen tog över väghållaransvaret 

på Ådövägen våren 2021 och att det borde vara naturligt att även vara 

trafikhållare på denna väg. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 7 december 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: 

• Förslagsställaren 

• Tekniska nämnden 
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§ 7 Medborgarförslag om att införa krav på 
att vårdpersonal ska vaccineras 

 Dnr KS 22/0055 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 17 december 2021 inkom ett medborgarförslag om att införa krav på att 

vårdpersonal ska vaccineras. Socialkontoret har varit i kontakt med 

förslagsställaren gällande förslaget och ett nämndbeslut efterfrågas. 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Äldre- och 

omsorgsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 17 december 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Äldre- och omsorgsnämnden (ÄON 21/0138) 
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§ 8 Medborgarförslag om att tillgängliggöra 
stigen till naturreservatet för att boende 
i Norrboda med barnvagn ska kunna gå 
till Lillsjöbadet 

 Dnr KS 21/0670 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 12 januari 2022 inkom ett medborgarförslag om att tillgängliggöra stigen 

till naturreservatet för att boende i Norrboda med barnvagn ska kunna gå till 

Lillsjöbadet. Genom att bredda stigen kan personer med barnvagn promenera 

till Lillsjöbadet istället för att ta bilen dit. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 12 januari 2022. 

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: 

• Förslagsställaren 

• Tekniska nämnden 
  



 PROTOKOLL 11 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 9  Medborgarförslag om belysning i 
pulkabacken mot Gröna dalen i Brunna 

 Dnr KS 22/0075 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 12 januari 2022 inkom ett medborgarförslag om belysning i pulkabacken 

mot Gröna dalen i Brunna. Förslagsställaren anser att mer belysning behövs vid 

för att man ska kunna vistas i backen under den mörka vintertiden. Idag finns 

belysning på gågatan ovanför backen mellan Gammeldansvägen och 

Tangoslingan. Förslagsställaren menar att det bara behövs tre belysningsstolpar 

till för att lysa upp hela backen. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 12 januari 2022. 

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: 

• Förslagsställaren 

• Tekniska nämnden 
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§ 10  Antagande av fördjupad översiktsplan 
för Bro, FÖP Bro 

 Dnr KS 18/0015 

Beslut 

Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet 

med 3 kap. 9 § Plan- och bygglagen (2010:900), med följande ändringar:  

1. Området mellan tätortsgränsen, Bro Mälarstad, Bro kyrka och 

golfbanan anges som utredningsområde. Syftet är att säkerställa en 

lämplig användning av områdena söder om Ginnlögs väg genom att 

klarlägga det kommunala intresset för kulturmiljö i området, dess 

betydelse i övrigt för Bro samhälle vad gäller t ex ekosystemtjänster 

samt eventuella önskemål om framtida tillkommande bebyggelse.  

2. Den nya vägen mellan Brunna och Kockbacka trafikplats, som 

redovisas i kartorna på sid 7 och sid 19 i FÖP ändras från 

”Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg” till ”Strategisk 

koppling, ny väg”.  

3. Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots och på cykel, 

och FÖP Bro pekar ut ett antal gång- och cykelstråk som ska stärkas. 

Tillgång till gång och cykelvägar behöver även säkerställas från början 

vid utbyggnad av nya bebyggelseområden för att skapa hållbara 

resvanor. Befintliga stråk såsom Brogårdsallén är viktiga att bevara och 

underhålla.  

4. Utredningsuppdraget avseende en ny vägkoppling mellan Håtunavägen 

och Kockbacka genom Råbyområdet ska ej genomföras. Förbindelsen 

tas bort i kartorna på sid 7 och sid 19 i FÖP.  

5. Följande text på sid 20 kompletteras ”För att bygga vidare på detta 

uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen förändras 

från landsväg till mer av ett gaturum i takt med att samhället växer 

vidare ned mot Mälaren” Tillägg: ”En ny förbifart vid Tegelhagen ska 

utredas.” Förbindelsen läggs till i kartorna på sid 7 och sid 19 i FÖP.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts för Miljöpartiets räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens strategi 

för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Den 

fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre hållbarhetsaspekterna 

och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett förändrat klimat samt 

trafikens brister och behov.   

FÖP Bro 2040 tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar 

förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen i Bro på lång 
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sikt. Planen visar kommunens mark- och vattenanvändning fram till 2040 med 

utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta för kommande processer som 

detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska vara 

vägledande för exploatörer och andra som har ett intresse av att delta i 

kommunens utveckling. Planen ska också ge stöd för kommunens egna 

prioriteringar i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart 

samhälle. 

Planförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 

Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 december 2021 

• Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, den 20 

december 2021 

• Planeringsförutsättningar FÖP Bro 2040, den 20 december 2021 

• Särskilt utlåtande FÖP Bro 2040, den 20 december 2021 

• Hållbarhetskonsekvensbeskrivning FÖP Bro 2040, den 20 december 

2021 

• Samrådsredogörelse för plansamråd, den 6 maj 2021 

• Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro, 

den 31 januari 2018 § 2. 

• Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 

2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 

Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 

• Förstudie Kvista, Upplands-Bro kommun, 2021. 

• Förstudie Bro station, Spacescape i samarbete med Upplands-Bro 

kommun, 2021. 

• Förstudie utveckling av Bro centrum, Codesign i samarbete med 

Upplands-Bro kommun, 2019 inklusive Handelsutredning Bro centrum, 

WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro, WSP, 

2019. 

• Bro kulturmiljöer, WSP, 2019. 

• Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med 

Upplands-Bro kommun, 2019. 

• Trafiknätsanalys Bro, ÅF Infrastructure AB, 2019. 
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• PM – Jordbruksmark i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2021. 

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

• PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

• PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

• Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens 

vision. 

• RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018. 

Förslag till beslut 

Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet 

med 3 kap. 9 § Plan- och bygglagen (2010:900), med följande ändringar:  

1. Området mellan tätortsgränsen, Bro Mälarstad, Bro kyrka och 

golfbanan anges som utredningsområde. Syftet är att säkerställa en 

lämplig användning av områdena söder om Ginnlögs väg genom att 

klarlägga det kommunala intresset för kulturmiljö i området, dess 

betydelse i övrigt för Bro samhälle vad gäller t ex ekosystemtjänster 

samt eventuella önskemål om framtida tillkommande bebyggelse.  

2. Den nya vägen mellan Brunna och Kockbacka trafikplats, som 

redovisas i kartorna på sid 7 och sid 19 i FÖP ändras från 

”Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg” till ”Strategisk 

koppling, ny väg”.  

3. Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots och på cykel, 

och FÖP Bro pekar ut ett antal gång- och cykelstråk som ska stärkas. 

Tillgång till gång och cykelvägar behöver även säkerställas från början 

vid utbyggnad av nya bebyggelseområden för att skapa hållbara 

resvanor. Befintliga stråk såsom Brogårdsallén är viktiga att bevara och 

underhålla.  

4. Utredningsuppdraget avseende en ny vägkoppling mellan Håtunavägen 

och Kockbacka genom Råbyområdet ska ej genomföras. Förbindelsen 

tas bort i kartorna på sid 7 och sid 19 i FÖP.  

5. Följande text på sid 20 kompletteras ”För att bygga vidare på detta 

uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen förändras 

från landsväg till mer av ett gaturum i takt med att samhället växer 

vidare ned mot Mälaren” Tillägg: ”En ny förbifart vid Tegelhagen ska 

utredas.” Förbindelsen läggs till i kartorna på sid 7 och sid 19 i FÖP.  

Yttranden 

Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Mattias Peterson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 

liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till liggande 

förslag. 

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

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts för Miljöpartiets räkning lämna följande 

protokollsanteckning: 

"Miljöpartiet ser positivt på planeringsinriktningarna i förslaget som belyser 

social hållbarhet, ett förändrat klimat och avsnittet som berör vår värdefulla 

jordbruksmark. Det är viktigt att våra översiktsplaner inte bara innehåller 

vackra ord och visioner utan att det blir ett skarpt planeringsverktyg med 

substans och styrverktyg för en modern, folkhälsofrämjande, kulturmiljörik och 

klimatanpassad kommun i en storstadsregion." 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadschef 
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§ 11 Svar på motion om kommunala 
valstugor 

 Dnr KS 19/0430 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har 

inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska tillhandahålla 

valstugor under valrörelsen till de partier i Fullmäktige som önskar detta. I 

tjänsteskrivelsen lyfter Kommunledningskontoret att partistödet, som delas ut 

varje år till alla partier som är representerade i Fullmäktige Upplands-Bro 

kommun, syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i 

partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta ett eventuellt 

uppförande av valstugor. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 

2021 

• Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den 

25 augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 

kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 

av valstugor i samband med valrörelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på bordläggning. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.  

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag samt bordläggning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar på Kommunstyrelsens 

förslag till beslut säger ”Ja” och de som röstar på bordläggning säger ”Nej”. 

Under votering lämnas 26 ”ja-röster” och 15 ”nej-röster”. 

Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige har beslutat om 

minoritetsbordläggning i enlighet med Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Camilla Janson (S)  X 

Fredrik Kjos (M) X  

Katarina Olofsson (SD) X  

Rolf Nersing (S)  X 

Lars Axelsson (M) X  

Martin Nomark (L) X  

Andreas Persson (SD) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Annelies Lindblom (V)  X 

Helena Austrell (S)  X 

Masoud Zadeh (M) X  

Lisa Edwards (C) X  

Björn-Inge Björnberg (S)  X 

Johan Silversjö (SD) X  

Hans Åberg (L) X  

Seid Alajbegovic (S)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Marcus Sköld (M) X  

Agnieszka Silversjö (SD) X  

Rasmus Lindstedt (S)  X 

Mait Johansson (M) X  

Jan Stefansson (KD) X  

Khalouta Simba (V)  X 
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Kerstin Ahlin (S)  X 

Paul Gustavsson (M) X  

Anette Nyberg (SD) X  

Nawal Al-Ibrahim (L) X  

Naser Vukovic (S)  X 

Stanislaw Lewalski (M) X  

Mattias Peterson (C) X  

Hino Salad Ali (S)  X 

Jan Ramstedt (SD) X  

Rolf Andersson (M) X  

Sven-Inge Nylund (S)  X 

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  

 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande 

protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna föreslog bordläggning med anledning av att det pågår en 

diskussion på gruppledarnivå gällande bland annat gemensamt upphandlade 

valstugor/containrar.  

I god demokratisk anda anser vi att diskussionen avslutas innan motion i ämnet 

besvaras. 

Gällande finansieringsdelen är det för Socialdemokraterna en självklarhet att 

respektive parti finansiera sina partipolitiska valaktiviteter genom bl.a. det 

partistöd som kommunen betalar ut till samtliga partier.” 

Beslutet skickas till: 

• Motionär  
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§ 12 Hemställan om utökad låneram för 
Käppalaförbundet 

 Dnr KS 21/0051 

Beslut 

1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att 

förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående 3 550 

miljoner kronor. 

2. Den nya Förbundsordningen gäller från den 15 maj 2022.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Käppalaförbundet om att 

godkänna ändring i förbundsordningen. 

Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd 

till fortsatt och utökad verksamhet för att rena medlemskommunernas 

avloppsvatten. Samtidigt ställs krav på en kraftig skärpning av 

utsläppsvillkoren. Dom vann laga kraft 2019-06-25 och slår fast att 

Käppalaförbundet får 7 års genomförandetid räknat från laga kraft för att ställa 

om reningsteknikerna innan nya utsläppsvillkor ska gälla.  

Det nya tillståndet medför omfattande investeringar i befintligt reningsverk. 

Investeringsutgiften är enligt framtagen systemhandling översiktligt kalkylerad 

till 1 750 miljoner kronor vilket är samma nivå som efter förstudien. Denna 

siffra kan komma att revideras när detaljprojekteringen har genomförts.  

Detta är den andra planerade höjningen av låneramen för att finansiera de 

investeringar som krävs för att klara det nya verksamhetstillståndet. När den 

första höjningen på 900 Mkr beslutades kommunicerades även att det skulle 

komma en ny höjning under 2022 för hemställan till medlemskommunerna för 

att säkra finansieringen av hela projektet med prelimärt ytterligare 850 miljoner 

kronor och då kalkylen är oförändrad står detta fast.  

Upplands-Bro ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet. 

En höjning med 850 miljoner kronor motsvarar 46,3 miljoner kronor beräknat 

utifrån Upplands-Bro andelstal 2021 (5,5 %). 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022 

• Hemställan om utökad låneram 

• Utökad verksamhet i Käppalaförbundet 

• Protokoll från förbundsfullmäktige 2021-11-02 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att 

förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående 3 550 

miljoner kronor. 

2. Den nya Förbundsordningen gäller från den 15 maj 2022.  

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) 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: 

• Käppalaförbundet 
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§ 13 Ägarlån för finansiering av 
Käppalaförbundets investeringar 

 Dnr KS 21/0051 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänner att utge ägarlån till Käppalaförbundet. 

2. Med anledning av beslutspunkt 1 utökas Kommunens totala låneram till 

505 miljoner kronor.  

3. Finanspolicyn, antagen 28 april 2021, kompletteras med ett nytt stycke:  

”3.4. Ägarlån 

Kommunen kan genom ägarlån låna ut medel till kommunalförbund där 

kommunen är medlem” 

Sammanfattning 

I samband med arbetet med hemställan om utökad låneram för 

Käppalaförbundet har ett arbete genomförts med representanter från 

ägarkommunerna för att se över finansieringsformerna för förbundet. 

Förbundets lån kommer succesivt att öka de närmsta åren. För att sänka 

räntekostnaderna har alternativa finansieringsformer utretts. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 jan 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänner att utge ägarlån till Käppalaförbundet. 

2. Med anledning av beslutspunkt 1 utökas Kommunens totala låneram till 

505 miljoner kronor.  

3. Finanspolicyn, antagen 28 april 2021, kompletteras med ett nytt stycke:  

”3.4. Ägarlån 

Kommunen kan genom ägarlån låna ut medel till kommunalförbund där 

kommunen är medlem” 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Käppalaförbundet 
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§ 14 Förvärv av Härnevi 25:1 
 Dnr KS 22/0065 

Beslut 

Förvärv av fastigheten Härnevi 25:1 godkänns. 

Sammanfattning 

För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet 

Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheten Härnevi 25:1 till en 

köpeskilling om 7,1 mnkr.  

Ett hyresavtal tecknas mellan kommunen och befintlig fastighetsägare till 

Härnevi 25:1 till och med 2024-07-31 i avvaktan på att området planläggs. 

Avtalet kan som längst förlängas till 2026-07-31 med ett avstående från 

besittningsskyddet.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förvärv av fastigheten Härnevi 25:1 godkänns. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomichef 
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§ 15  Förlängning av tidigare beslut om 
tillfällig ändring av taxa för 
markupplåtelse av uteserveringar i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 21/0329 

Beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni 2021 § 98 förlängs under 

2022, vilket innebär att:  

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon markupplåtelseavgift 

för uteserveringar, foodtrucks och torghandel på kommunal allmän 

plats under 2022. 

Sammanfattning 

Den 9 juni 2021 § 98 beslutade Kommunfullmäktige att inte ta ut någon 

markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och torghandel på 

kommunal allmän plats under 2021.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förlänga beslutet och även 

omfatta år 2022, då pandemin fortsatt pågår.  

Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå 

Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för 

uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro 

kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den 

rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att 

hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i 

större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I 

Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till 

uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för 

restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar 

avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en 

ansträngd bransch.  

De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 45 000 kronor för 

2022.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut den 9 juni 2021 § 98  



 PROTOKOLL 24 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni 2021 § 98 förlängs under 

2022, vilket innebär att:  

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon markupplåtelseavgift 

för uteserveringar, foodtrucks och torghandel på kommunal allmän 

plats under 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 16 Fiskartorp 
 Dnr KS 21/0563 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på vision för hur 

området kring badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till Kultur- och 

fritidsnämnden ska pågå parallellt med de beslutade uppdragen från 

samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 

Fiskartorp, som är en kulturhistoriskt intressant miljö. Inom Fiskartorp är 

bebyggelsen välbevarad i sin karaktär och den äldre mangårdsbyggnaden, den 

yngre mangårdsbyggnaden (kaptensvillan), sjöstugan, handelsboden samt 

ladugården bedöms rymma höga kulturhistoriska värden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kultur- och 

fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en vision för hur området kring 

badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden ska pågå 

parallellt med de beslutade uppdragen från samhällsbyggnadsutskottet.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2022 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 27 oktober 2021 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 29 maj 2019 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på vision för hur 

området kring badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till Kultur- och 

fritidsnämnden ska pågå parallellt med de beslutade uppdragen från 

samhällsbyggnadsutskottet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mattias Peterson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till liggande 

förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning bifall till liggande 

förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 

liggande förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden  

• Samhällsbyggnadschef  
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§ 17 Entledigande av Per Lindahl (C) som 
ledamot i Bygg- och miljönämnden 

 Dnr KS 22/0039 

Beslut 

Per Lindahl (C) entledigas som ledamot i Bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning 

Per Lindahl (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 16 januari 2022. 

Förslag till beslut 

Per Lindahl (C) entledigas som ledamot 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: 

• Per Lindahl (C) 

• Bygg- och miljönämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 
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§ 18 Entledigande av Emine Peterson Ersoy 
(C) som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 

 Dnr KS 22/0039 

Beslut 

Emine Peterson Ersoy (C) entledigas som ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning 

Emine Peterson Ersoy (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 16 januari 2022. 

Förslag till beslut 

Emine Peterson Ersoy (C) entledigas 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: 

• Emine Peterson Ersoy (C) 

• Bygg- och miljönämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 
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§ 19  Entledigande av Lisa Edwards (C) som 
ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 

 Dnr KS 21/0581 

Beslut 

Lisa Edwards (C) entledigas som ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB. 

Sammanfattning 

Lisa Edwards (C) ska entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Upplands-Bro Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2022. 

Förslag till beslut 

Lisa Edwards (C) entledigas som ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB. 

Yttranden 

Lisa Edwards (C) yttrar sig i ärendet.  

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet. 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet. 

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet. 

Masoud Zadeh (M) 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: 

• Lisa Edwards (C) 

• Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

• Kommunsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 



 PROTOKOLL 30 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 31 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Entledigande av Mattias Peterson (C) 
som ledamot i styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 

 Dnr KS 21/0581 

Beslut 

Mattias Peterson (C) entledigas som ledamot i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB. 

Sammanfattning 

Mattias Peterson (C) ska entledigas från sitt uppdrag i styrelsen för Upplands-

Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2022. 

Förslag till beslut 

Mattias Peterson (C) entledigas som ledamot i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Mattias Peterson (C) 

• Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

• Kommunsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 32 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Entledigande av Tomas Lindahl (M) 
som ersättare i Tekniska nämnden 

 Dnr KS 22/0038 

Beslut 

Tomas Lindahl (M) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Tomas Lindahl (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 1 februari 2022. 

Förslag till beslut 

Tomas Lindahl (M) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Tomas Lindahl (M) 

• Tekniska nämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 33 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Entledigande av Mattias Peterson (C) 
som ersättare i Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 22/0032 

Beslut 

Mattias Peterson (C) ska entledigas från sitt uppdrag i Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare. 

Sammanfattning 

Mattias Peterson (C) ska entledigas från sitt uppdrag i Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022. 

Förslag till beslut 

Mattias Peterson (C) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Mattias Peterson (C) 

• Kommunstyrelsen 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 34 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Entledigande av Lisa Edwards (C) som 
ledamot i Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 22/0032 

Beslut 

Lisa Edwards (C) entledigas som ledamot i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Lisa Edwards (C) ska entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022. 

Förslag till beslut 

Lisa Edwards (C) entledigas som ledamot i Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Lisa Edwards (C) 

• Kommunstyrelsen 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 35 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Entledigande av Peter Wissing (M) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 22/0035 

Beslut 

Peter Wissing (M) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Peter Wissing (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 11 januari 2022. 

Förslag till beslut 

Peter Wissing (M) 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: 

• Peter Wissing (M) 

• Utbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 36 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Entledigande av Therese Ekerholm (C) 
som ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr KS 22/0036 

Beslut 

Therese Ekerholm (C) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Therese Ekerholm (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 8 januari 2022. 

Förslag till beslut 

Therese Ekerholm (C) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Therese Ekerholm (C) 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 37 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Entledigande av Anette Nyberg (SD) 
som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

Anette Nyberg (SD) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 11 februari 2022. 

Förslag till beslut 

Anette Nyberg (SD) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Anette Nyberg (SD) 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 38 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Entledigande av Paul Gustafsson (M) 
som ledamot och vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden 

 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

Paul Gustafsson (M) entledigas som ledamot och vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Paul Gustafsson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 

och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 11 februari 2022. 

Förslag till beslut 

Paul Gustafsson (M) entledigas som ledamot och vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Paul Gustafsson (M) 

• Kultur- och fritidskontoret 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 39 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Val av ny nämndeman i Attunda 
tingsrätt efter Sadid Hossain (S) 

 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Björn-Inge Björnberg (S) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter 

Sadid Hossain (S). 

Sammanfattning 

Sadid Hossain (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2022. 

• Attunda tingsrätts beslut om entledigande 13 januari 2022. 

•  Begäran om fyllnadsval inkommen den 13 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Sadid Hossain (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Björn-Inge Björnberg (S) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter 

Sadid Hossain (S). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Attunda tingsrätt 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 40 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 29  Val av ny nämndeman till Attunda 
tingsrätt efter Stig Engcrantz (M) 

 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering av nämndeman har inkommit. 

Sammanfattning 

Stig Engcrantz (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 20 december 2021 

fattat beslut om entledigande av Stig Engcrantz (M). Kommunfullmäktige ska 

därför utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2022. 

• Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 20 december 2021. 

• Begäran om fyllnadsval inkommen den 31 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Stig Engcrantz (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering av nämndeman har inkommit. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Attunda tingsrätt 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 41 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 30 Val av ny ledamot i Bygg- och 
miljönämnden efter Per Lindahl (C) 

 Dnr KS 22/0039 

Beslut 

Lars-Gunnar Larson (C) utses till ny ledamot i Bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning 

Per Lindahl (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i 

Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ledamot i Bygg- och miljönämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Lars-Gunnar Larson (C) utses till ny ledamot 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: 

• Den valde 

• Bygg- och miljönämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 42 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 31 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Emine Peterson 
Ersoy (C) 

 Dnr KS 22/0039 

Beslut 

Therese Ekerholm (C) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 

Emine Peterson Ersoy (C). 

Sammanfattning 

Emine Peterson Ersoy (C) 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. I Kommunstyrelse och nämnder tas 

ersättare in i den ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren 

hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Emine Peterson 

Ersoy (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Therese Ekerholm (C) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 

Emine Peterson Ersoy (C). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Bygg- och miljönämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 43 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 32 Val av ny ledamot i styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB efter 
Mattias Peterson (C) 

 Dnr KS 21/0581 

Beslut 

Lisa Edwards (C) utses till ny ledamot i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Mattias Peterson (C). 

Sammanfattning 

Mattias Peterson (C) ska entledigas som ledamot i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ledamot i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

efter Mattias Peterson (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Lisa Edwards (C) utses till ny ledamot i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Mattias Peterson (C). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 44 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Val av ny ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB efter 
Lisa Edwards (C) 

 Dnr KS 21/0581 

Beslut 

Mattias Peterson (C) utses till ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Lisa Edwards (C). 

Sammanfattning 

Lisa Edwards (C) ska entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Upplands-Bro Kommunföretag AB. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

efter Lisa Edwards (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Mattias Peterson (C) utses till ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Lisa Edwards (C). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 45 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34  Val av ordförande till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB efter 
Fredrik Kjos (M) 

 Dnr KS 21/0581 

Beslut 

Lisa Edwards (C) utses till ordförande i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Fredrik Kjos (M). 

Sammanfattning 

Fredrik Kjos (M) blev utsedd till ordförande i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB av Kommunfullmäktige den 19 januari 2022. Fredrik Kjos 

(M) kommer att lämna den posten men kommer sitta kvar som ordinarie 

ledamot i styrelsen. Kommunfullmäktige ska utse en ny ordförande i styrelsen 

för Upplands-Bro Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2 den 19 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX utses till ordförande i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

efter Fredrik Kjos (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Lisa Edwards (C) utses till ordförande i styrelsen för Upplands-Bro 

Kommunföretag AB efter Fredrik Kjos (M). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

• Kommunsekreterare 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 46 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Val av ersättare till 
fullmäktigeberedningen för arvode och 
ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda och kommunalt 
partistöd 

 Dnr KS 21/0638 

Beslut 

Ärendet bordläggs tills att nominering på ersättare till fullmäktigeberedningen 

har inkommit. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2021 om val av ledamöter och 

ersättare till fullmäktigeberedningen för arvode och ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda och kommunalt partistöd. Liberalerna har en bordlagd 

ersättarplats i fullmäktigeberedningen. Kommunfullmäktige behöver därför 

göra ett fyllnadsval av en ersättare. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 184 den 15 december 2021. 

Förslag till beslut 

XX (L) utses till ersättare i fullmäktigeberedningen för arvode och ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs tills att nominering på ersättare till fullmäktigeberedningen 

har inkommit. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kommunstyrelsen 

• Kommunsekreteraren 

• Förtroendemannaregistet 

• Politisk sekreterare 
  



 PROTOKOLL 47 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Tomas Lindahl (M) 

 Dnr KS 22/0038 

Beslut 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Sammanfattning 

Tomas Lindahl (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Tekniska nämnden. I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den 

ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i 

turordningen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas Lindahl (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kommunstyrelsen 

• Kommunsekreteraren 

• Förtroendemannaregistet 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 48 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Mattias Peterson (C) 

 Dnr KS 22/0032 

Beslut 

Lisa Edwards (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Mattias 

Peterson (C). 

Sammanfattning 

Mattias Peterson (C) ska entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare. I 

Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den ordning de är valda vilket 

innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Mattias Peterson (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Lisa Edwards (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Mattias 

Peterson (C). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kommunstyrelsen 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 49 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen 
efter Lisa Edwards (C) 

 Dnr KS 22/0032 

Beslut 

Mattias Peterson (C) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisa 

Edwards (C). 

Sammanfattning 

Lisa Edwards (C) ska entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisa Edwards (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Mattias Peterson (C) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisa 

Edwards (C). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kommunstyrelsen 

• Förtroendemannaregistret 

• Kommunsekreteraren 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 50 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter 
Therese Ekerholm (C) 

 Dnr KS 22/0036 

Beslut 

Emine Peterson Ersoy (C) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden efter Therese Ekerholm (C). 

Sammanfattning 

Therese Ekerholm (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktige 

behöver därför utse en ny ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den ordning de är valda vilket 

innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om entledigande inkommen den 8 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (C) utses till ny ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter 

Therese Ekerholm (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Emine Peterson Ersoy (C) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden efter Therese Ekerholm (C). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

• Förtroendemannaregistret 

• Nämndsekreterare 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 51 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Peter 
Wissing (M) 

 Dnr KS 22/0035 

Beslut 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Sammanfattning 

Peter Wissing (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den ordning de är valda vilket 

innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Peter Wissing (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Utbildningsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 52 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Anette Nyberg 
(SD) 

 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Sammanfattning 

Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare. I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den ordning de är 

valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Anette 

Nyberg (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 53 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg 
(SD) 

 Dnr KS 22/0034 

Beslut 

Anette Nyberg (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 

Anette Nyberg (SD). 

Sammanfattning 

Anette Nyberg (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden den 17 februari 2021 av Kommunfullmäktige. 

Ärendet har sedan dess blivit bordlagt. Ett fyllnadsval behöver göras och 

Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den ordning de är valda vilket 

innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande § 13 den 17 februari 

2021. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 73 den 28 april 2021, bordlagt 

valärende. 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette 

Nyberg (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Anette Nyberg (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 

Anette Nyberg (SD). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Äldre- och omsorgsnämnden 



 PROTOKOLL 54 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 55 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Val av ny ledamot och vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden efter Paul 
Gustafsson (M) 

 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

1. Peter Wissing (M) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Paul Gustafsson (M). 

2. Peter Wissing utses till ny vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Paul Gustafsson (M). 

Sammanfattning 

Paul Gustafsson (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag om 

ledamot och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska 

därför utse en ny ledamot och en ny vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2022. 

Förslag till beslut 

1. XX (M) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Paul 

Gustafsson (M). 

2. XX utses till ny vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden efter Paul 

Gustafsson (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

1. Peter Wissing (M) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Paul Gustafsson (M). 

2. Peter Wissing utses till ny vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Paul Gustafsson (M). 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde/valda 

• Kultur- och fritidsnämnden 



 PROTOKOLL 56 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 

 
  



 PROTOKOLL 57 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 44 Anmälningar 
1. Svar inkommen fråga till Socialnämndens ordförande angående LSS-

boende 

 Dnr KS 21/0021 

  

2. Utbildningsnämndens beslut § 62 - Svar på medborgarförslag om att införa 

syskonförtur i skolorna 

 Dnr KS 20/0492 

  

3. Tekniska nämnden beslut § 98 Svar på medborgarförslag om att göra 

Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 

 Dnr KS 20/0569 

  

4. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 63 - Svar på medborgarförslag om att 

ordna en ny badplats i Svartviken/Ryssgraven 

 Dnr KS 20/0586 

  

5. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 62 - Svar på medborgarförslag om att 

anlägga en pumptrackbana under motorvägsbron vid Kungsängens IP 

 Dnr KS 20/0859 

  

6. Utbildningsnämndens beslut § 63 - Svar på medborgarförslag om att införa 

gemensamma planeringsdagar för skola och förskola 

 Dnr KS 21/0136 

  

7. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 61 - Svar på medborgarförslag om 

basketkorgar vid Råbystigen i Bro 

 Dnr KS 21/0295 

  

8. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 64 - Svar på medborgarförslag om 

utomhusbad, relaxavdelning samt bassänger för yngre barn 

 Dnr KS 21/0408 

  

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 39 - Svar på 

medborgarförslag om billigare körkort för ungdomar i kommunen 

 Dnr KS 21/0426 

  

10. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 64 - Svar på medborgarförslag om 

utomhusbad, relaxavdelning samt bassänger för yngre barn 

 Dnr KS 21/0430 

  

11. Revisionsrapport - Granskning av etableringslistor 

 Dnr KS 21/0685 

  

12. Motion om en hållbar måltidsverksamhet i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 21/0690 

  



 PROTOKOLL 58 (58)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

13. Motion om information för solceller i ny- och ombyggnad som behöver 

tillstånd 

 Dnr KS 22/0056 

  

14. Revisionsrapport - Granskning av redovisningsrutiner 

 Dnr KS 22/0082 

  

15. Revisionsrapport - Granskning av avtalshantering 

 Dnr KS 22/0083 

  

16. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 2 - Rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut avseende kvartal tre år 2021 

 Dnr ÄON 21/0132 

  

17. Socialnämndens beslut § 6 - Svar på medborgarförslag om att införa en 

digital kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, serviceboenden 

och gruppboenden 

 Dnr KS 20/0287 

  

18. Kommunstyrelsens beslut § 5 - Svar på medborgarförslag om mer fokus på 

friluftsliv och friskvård 

 Dnr KS 21/0062 

  

19. Socialnämndens beslut § 1 - Rapportering av ej verkställda beslut 

avseende kvartal tre år 2021 

 Dnr SN 21/0337 

  

20. Valnämndens beslut § 3 - Fastställande av tid och plats för Valnämndens 

preliminära rösträkning vid val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022 

 Dnr VN 22/0003 

  

 

 

 


