
  

PROTOKOLL 1 (23)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

Utses att justera  Khalouta Simba (V) och Mattias Peterson (C) 

Justeringens plats och tid Digitalt via teams 2022-05-03 kl. 

14:30 
Paragrafer 
 

 §§ 62 - 72  

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Märta Westerberg 

Ordförande 

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

Anders Åkerlind (M) 

Justerare 

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

Khalouta Simba (V) Mattias Peterson (C) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-03 Datum för anslags nedtagande: 

 

2022-05-24 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Märta Westerberg 
 

 

Plats och tid Stora Scenen Kulturhuset samt distans via Teams, 2022-04-27 18:30-19:45 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande  35 antal ordinarie ledamöter 

 

 4 antal ersättare 

Övriga deltagare Märta Westerberg, Kommunsekreterare 

Sara Lauri, Kanslichef 

 

 

 



  

PROTOKOLL 2 (23)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

 

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 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 62 Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) 
angående en icke djurvänlig kommun 

5 

§ 63 Ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier 
på allmän plats 

6 

§ 64 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag våren 2022 

8 

§ 65 Redovisning av obesvarade motioner 
våren 2022 

9 

§ 66 Revisionsberättelse 2021 10 

§ 67 Årsredovisning 2021 11 

§ 68 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mats Högberg (M) 

14 

§ 69 Framställan från AB Upplands-Brohus om 
bostadsproduktion på Köpmanvägen, 
etapp 1, i Bro 

15 

§ 70 Rapporter 21 

§ 71 Delegationsbeslut 22 

§ 72 Anmälningar 23 

   

 

 
  



 PROTOKOLL 3 (23)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Ledamöter  
Anders Åkerlind (M), 

ordförande 

Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice 

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

vice ordförande 

Fredrik Kjos (M)  

Katarina Olofsson (SD)  

Rolf Nersing (S)  

Lars Axelsson (M)  

Martin Normark (L)  

Andreas Persson (SD) 

Annelies Lindblom (V)  

Catharina Andersson (S)  

Masoud Zadeh (M) 

Lisa Edwards (C)  

Hans Åberg (L)  

Seid Alajbegovic (S) 

Sara Ridderstedt (MP)  

Marcus Sköld (M)  

Mait Johansson (M)  

Jan Stefanson (KD)  

Khalouta Simba (V) 

Kerstin Ahlin (S)  

Paul Gustafsson (M)  

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Naser Vukovic (S)  

Stanislav Lewalski (M) 

Mattias Peterson (C)  

Hibo Salad Ali (S)  

Rolf Andersson (M) 

Sven-Inge Nylund (S)  

Mats Högberg (M)  

Börje Wredén (L)  

Tina Teljstedt (KD) 

Börje Svensson (SD)  

Erik Karlsson (V)  

Annika Falk (S) 

Tjänstgörande ersättare  
Helena Austrell (S) 

Agnieszka Silversjö (SD)  

Annette Nyberg (SD) 

Mary Svenberg (S) 

 

Närvarande ersättare  
Jan Lannefelt (S) 

Conny Timan (S) 

Anni Ullberg (S) 

Anders Eklöf (L)  

Marianne Stigle (L) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Kjell A Johansson (V) 

Kristina Henriksson (V) 
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Allmänhetens fråga 
Fredrik Kjos (M) ordförande i Kommunstyrelsen svarar på allmänhetens fråga 

gällande trygghetsboende. 
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§ 62 Interpellation från Sara Ridderstedt 
             (MP) angående en icke djurvänlig 
             kommun 
 Dnr KS 22/0031 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 19 april 2022 inkom en interpellation från Sara Ridderstedt (MP) 

angående en icke djurvänlig kommun. 

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 19 april 2022. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Yttranden  

Fredrik Kjos (M) besvarar interpellationen. 

Sara Ridderstedt (MP) 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: 

• Sara Ridderstedt (MP) 
  



 PROTOKOLL 6 (23)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Ordningsföreskrifter gällande   
             fyrverkerier på allmän plats 
 Dnr KS 21/0634 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nuvarande ordningsföreskrifter 20 § 

gällande fyrverkerier och pyrotekniska varor så att tiden för tillåtelse att 

använda dessa ändras från kl. 15-03 till kl. 18-01. 

Sammanfattning 

Efter en motion från miljöpartiet har kommunstyrelsens den 27 oktober 2021 

beslutat att ge kommundirektören ett uppdrag att se över reglerna kring 

fyrverkerier som finns i kommunen.  

Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsspaning och kan konstatera att 

det skiljer sig från kommun till kommun hur användningen av pyrotekniska 

varor har reglerats och kontoret har därför funnit att det kan vara lämpligt att 

anpassa tiden för när pyrotekniska varor kan användas utan tillstånd. För att 

kunna tillgodose så många intressen som möjligt, såväl djur, hälsa och miljö 

som människors önskan att få fortsätta fira nyårsafton med fyrverkerier föreslås 

därför en justering av tiden för användning av fyrverkerier från kl. 15.00 – 

03.00 till 18.00 – 01.00.  

Ordningsföreskrifterna reglerar idag undantag från tillståndsplikten på 

nyårsafton och valborgsmässoafton. Kommunledningskontoret ser ingen 

anledning att vare sig lägga till fler dagar eller reducera antal dagar som är 

undantagna från tillståndsplikten. 

Då antalet vård- och omsorgsboenden har förändrats behöver uppräkningen i 

sista stycket revideras. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nuvarande ordningsföreskrifter 20 § 

gällande fyrverkerier och pyrotekniska varor så att tiden för tillåtelse att 

använda dessa ändras från kl. 15-03 till kl. 18-01.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

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

Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 
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Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Trygghets- och säkerhetsavdelningen 

• Kommunikationsenheten 

 
  



 PROTOKOLL 8 (23)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Redovisning av obesvarade 
             medborgarförslag våren 2022 
 Dnr KS 21/0621 

Beslut 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 april 2022 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 18 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 april 2022 

godkänns. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 
  



 PROTOKOLL 9 (23)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Redovisning av obesvarade motioner 
             våren 2022  
 Dnr KS 21/0622 

Beslut 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 april 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 29 obesvarade 

motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 april 2022 godkänns. 

Yttranden 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

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: 

• Samtliga nämnder 

• Samtliga kontorschefer 

  



 PROTOKOLL 10 (23)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Revisionsberättelse 2021 
 Dnr KS 21/0584 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter 

under år 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Utifrån genomförd granskning föreslås 

Kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2022. 

• Revisionsberättelse 2021 för Upplands-Bro kommun  

• Revisionsberättelse för Lindströmska Stiftelsen år 2021 

• Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

• Granskningsrapport för år 2021 – Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB 

• Granskningsrapport för år 2021 – Upplands-Bro Kommunföretag AB 

•  Granskningsrapport för år 2021 – AB Upplands-Brohus 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ. 

Yttranden 

Ordförande för Revisonen i Upplands-Bro kommun Roger Gerdin (S) redogör 

för ärendet. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 

• Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
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§ 67 Årsredovisning 2021 
 Dnr KS 22/0012 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att årsredovisning 2021 godkänns. 

2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2022 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Kerstin Ahlin (S), Rolf Nersing (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson 

(S), Björn-Inge Björnberg (S) Seid Alajbegovic, Mary Svenberg (S), Naser 

Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) 

deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Agnieszka Silversjö (SD), 

Anette Nyberg (SD) och Börje Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med 

anledning av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. Årsredovisningen 

omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning 

och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalbokslut samt nämndernas 

fullständiga verksamhetsberättelser och uppföljningsrapporter för Intern styrning 

och kontroll finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har 

upprättats med iakttagande av god redovisningssed.  

 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 128,7 mnkr.  

 

Årets balanskravresultat är 128,6 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att 

kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. I 

förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för 

god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas 

måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, samtliga 

nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-16  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att årsredovisning 2021 godkänns. 
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2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2022 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Karlsson (V) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Yttranden 

Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Erik Karlssons (V) 

förslag på avslag samt Kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i 

enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och genomförs. 

De som röstar på Kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och de som önskar 

besluta avslag röstar på ”Nej”.  

Efter omröstning finner ordföranden 19 röster på ”Ja”, 3 röster på ”Nej” samt 

17 som avstår. Ordföranden finner därefter att Kommunfullmäktige beslutar 

enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Helena Austrell (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  

Catharina Andersson (S)   X 

Masoud Zadeh (M) X   

Lisa Edwards (C) X   

Björn-Inge Björnberg (S)   X 

Agnieszka Silversjö (SD)   X 
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Hans Åberg (L) X   

Seid Alajbegovic (S)   X 

Sara Ridderstedt (MP)   X 

Marcus Sköld (M) X   

Anette Nyberg (SD)   X 

Mary Svenberg (S)   X 

Mait Johansson (M) X   

Jan Stefansson (KD) X   

Khalouta Simba (V)  X  

Kerstin Ahlin (S)   X 

Paul Gustavsson (M) X   

Nawal Al-Ibrahim (L) X   

Naser Vukovic (S)   X 

Stanislaw Lewalski (M) X   

Mattias Peterson (C) X   

Hino Salad Ali (S)   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   

Vid votering lämnas 19 röster på ”Ja”, 3 röster på ”Nej” och 17 som avstår. 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomichef 
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§ 68 Val av ny ersättare i Kultur- och 
             fritidsnämnden efter Mats Högberg (M) 
 Dnr KS 22/0037 

Beslut 

Anthony Haddad (M) utses till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Mats Högberg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 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 mars 2022 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Högberg 

(M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) yrkar på att Anthony Haddad (M) utses till 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: 

• Den valde 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Nämndsekreterare 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 69 Framställan från AB Upplands-Brohus 
             om bostadsproduktion på  
             Köpmanvägen, etapp 1, i Bro 
 Dnr KS 22/0209 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska beslutas om efter avslutad 

webbsändning då ärendet omfattas av sekretess. 

2. Framställan från AB Upplands-Brohus om bostadsproduktion på 

Köpmanvägen godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet om att ärendet ska beslutas om 

efter avslutad webbsändning. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig och lämnar en reservationsmotivering 

som återfinns i slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig och lämnar en reservationsmotivering som 

återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Framställan från AB Upplands-Brohus om bostadsproduktion på 

Köpmanvägen godkänns. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta om ärendet ska 

beslutas efter avslutad webbsändning. 

Anders Åkerlind (M) yrkar på att ärendet ska beslutas om efter avslutad 

webbsändning då ärendet omfattas av sekretess.  

Börje Wredén (L) yrkar på avslag till Anders Åkerlinds (M) förslag. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag till Kommunstyrelsens förslag.  

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1: 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut gällande hur 

beslutsfattandet av ärendet ska genomföras. Anders Åkerlinds (M) förslag att 

ärendet ska beslutas om efter avslutad webbsändning då ärendet omfattas av 

sekretess, samt Börje Wredéns (L) avslagsyrkande till Anders Åkerlinds (M) 

förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att 

Kommunfullmäktige har beslutet i enlighet med sitt eget förslag.  

Votering begärs och genomförs. 

De som röstar på Anders Åkerlinds (M) förslag röstar ”Ja” och de som önskar 

besluta enligt Börje Wredéns förslag på avslag röstar på ”Nej”.  

Efter omröstning finner ordföranden 29 röster på ”Ja” samt 10 röster på ”Nej”. 

Ordföranden finner därefter att Kommunfullmäktige beslutar enligt sitt eget 

förslag till beslut. 

Beslutsgång 2: 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Kontorets förslag till 

beslut samt Sara Ridderstedts (MP) förslag på avslag. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra, och finner att Kommunfullmäktige har beslutet i 

enlighet med kontorets förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

De som röstar på kontorets förslag röstar ”Ja” och de som önskar besluta enligt 

Sara Ridderstedts (MP) förslag på avslag röstar på ”Nej”.  
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Efter omröstning finner ordföranden 35 röster på ”Ja” samt 4 röster på ”Nej”. 

Ordföranden finner därefter att Kommunfullmäktige beslutar enligt kontorets 

förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Votering 1: 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Helena Austrell (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 

Catharina Andersson (S) X  

Masoud Zadeh (M) X  

Lisa Edwards (C) X  

Björn-Inge Björnberg (S) X  

Agnieszka Silversjö (SD)  X 

Hans Åberg (L) X  

Seid Alajbegovic (S) X  

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Marcus Sköld (M) X  

Anette Nyberg (SD)  X 

Mary Svenberg (S) X  

Mait Johansson (M) X  

Jan Stefansson (KD) X  

Khalouta Simba (V)  X 

Kerstin Ahlin (S) X  

Paul Gustavsson (M) X  

Nawal Al-Ibrahim (L) X  

Naser Vukovic (S) X  

Stanislaw Lewalski (M) X  



 PROTOKOLL 18 (23)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-04-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Mattias Peterson (C) X  

Hino Salad Ali (S) 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  

Under votering lämnas 29 röster på ”ja” samt 10 röster på ”nej”. 

Votering 2: 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Helena Austrell (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 

Catharina Andersson (S) X  

Masoud Zadeh (M) X  

Lisa Edwards (C) X  

Björn-Inge Björnberg (S) X  

Agnieszka Silversjö (SD) X  

Hans Åberg (L) X  

Seid Alajbegovic (S) X  

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Marcus Sköld (M) X  

Anette Nyberg (SD) X  

Mary Svenberg (S) X  
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Mait Johansson (M) X  

Jan Stefansson (KD) X  

Khalouta Simba (V)  X 

Kerstin Ahlin (S) X  

Paul Gustavsson (M) X  

Nawal Al-Ibrahim (L) X  

Naser Vukovic (S) X  

Stanislaw Lewalski (M) X  

Mattias Peterson (C) X  

Hino Salad Ali (S) 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  

Under votering lämnas 35 röster på ”ja” samt 4 röster på ”nej”. 

Reservationsmotivering 

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering: 

"För Miljöpartiet är det självklart att Upplands-Bro hus i stationsnära läge ska 

bygga flerbostadshus med rimliga hyror och hög miljöklassning för fler, våra 

unga, äldre, ensamstående och andra grupper som idag har svårt att få tag på en 

bostad. Inte dyra radhus med hög månadsavgift." 

Erik Karlsson (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Ej iakttagande av Kommunallag (2017:725) 10 kap. 3§ 

Upplands-Brohus hade fått ett godkännande för en projektering av 

hyresfastigheter på Köpmanvägen i Bro och projekterade för dessa. 

Helt plötsligt förelåg det för Upplands-Brohus ett ägardirektiv som i stället gav 

Upplands-Brohus uppgiften om att uppföra 10 radhus för framtida försäljning 

som bostadsrätter. 

Här har det tillkommit ägardirektiv, som ett kommunalråd för Alliansen 

förnekar att det har lämnats till Upplands-Brohus utan att något beslut har 
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fattats i fullmäktige. Fullmäktige har ej heller fattat något beslut om att AB 

Upplands-Brohus i detta ärende skall frångå bolagsordningen. 

Det står här klart att ett ägardirektiv har lämnats enär detta både anges i AB 

Upplands-Brohus ”Protokoll styrelsemöte, via Teams, 2022-03-22” § 36/2022 

”Investeringskostnaden understiger i detta projekt 50 mnkr, vilket innebär att 

Kommunfullmäktige inte behöver godkänna investeringen. Att bygga bostäder 

med upplåtelseformen bostadsrätter måste anses vara ett beslut av principiell 

beskaffenhet då detta inte står i bolagsordningen.” 

Vid presentationen av ärendet på föregående styrelsemöte angavs det tydligare 

än vad som framgår av protokollet att beslutet om att stoppa produktionen av 

hyresrätter kommer från ägaren vilket kostar bolaget 3 000 000 kronor brutto 

vilket bolaget skrivit a under 2021. 

Att ägaren i stället för hyresrätter begärde av bolaget att, utan politiskt fattade 

beslut, projektera för dessa radhus står också klart. 

Vänsterpartiet har, bl.a. i insändare i Mitti, noterat att det föreligger önskemål 

från allmänheten att det byggs hyresrätter i närområdet vilket gör att det från 

Alliansens sida finns fog för att denna punkt inte skall vara demokratiskt öppen 

för våra övriga innevånare. Det vore inte så bra om allmänheten kunde följa en 

debatt som påvisar att Alliansen medvetet skapar bostäder för dess väljare i 

stället för hyresrätter som det kan smyga sig in en och annan innevånare som 

röstar på oppositionen.” 

 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
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§ 70 Rapporter 
   

- Inga rapporter. 
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§ 71 Delegationsbeslut 
   

- Inga delegationsbeslut. 
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§ 72 Anmälningar 
   

- Inga anmälningar. 

 

 




