
  

PROTOKOLL 2 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

 

Utses att justera Masoud Zadeh (M) och Catharina Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering 2021-04-08 kl. 10:00 Paragraf 
 

 §§ 26-43, §§ 45- 61 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ...................................................................  
Karin Haglund 

Ordförande 
 ...................................................................  
Anders Åkerlind (M) 

Justerare 
 ...................................................................   ..................................................................  
Masoud Zadeh (M) Catharina Andersson (S) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Datum för anslags uppsättande: 2021-04-08 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-04-30 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Karin Haglund 

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 

 
 

Plats och tid Ekhammarscenen och distans via Teams, 2021-03-31 18:30-22:10 
Ajournering 21:39-21:49 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande 37 ordinarie ledamöter 4 tjänstgörande ersättare 
Övriga deltagare Sara Lauri, kanslichef 

Karin Haglund, kommunsekreterare 
 



 PROTOKOLL 3 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Innehållsförteckning 
§ 26 Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) - 

Användande av tillskott från Skolmiljarden 
8 

§ 27 Medborgarförslag om att utveckla Hällkana 
friluftsområde med större parkering och 
fler motionsspår 

9 

§ 28 Medborgarförslag om att införa 
gemensamma planeringsdagar för skola 
och förskola 

10 

§ 29 Medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs 
bro 

11 

§ 30 Medborgarförslag om att ordna belysning 
och dränering i motionsspåret vid Lillsjön 

12 

§ 31 Medborgarförslag om att fjärravläsa 
vattenmätare 

13 

§ 32 Medborgarförslag om att placera ut fler 
laddplatser för elbilar i kommunen 

14 

§ 33 Omfördelning av ärende - 
Medborgarförslag om mer fokus på 
friluftsliv och friskvård 

15 

§ 34 Omfördelning av medborgarförslag om att 
anordna pulkabacke, hundrastplats och 
belyst promenadspår i Bro 

16 

§ 35 Omfördelning - Medborgarförslag om att 
göra Vattentornsparken mer tillgänglig för 
alla 

17 

§ 36 Svar på motion om att upprätta en 
handlingsplan för biologisk mångfald i 
Upplands-Bro kommun 

18 

§ 37 Justering av avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen 

20 

§ 38 Revidering av taxor och avgifter för 
verksamhet och uthyrning av lokaler samt 
anläggningar inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

21 

§ 39 Regler för Kulturcheck 27 
§ 40 Förvärv av mark – del av Husby 2:1 

(Ridanläggningen Prästtorp) 
32 

§ 41 Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

33 

§ 42 Revidering av 14 och 23 §§ i Reglemente 
med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelse och verksamhetsnämnder 
i Upplands-Bro kommun 

35 



 PROTOKOLL 4 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43 Beslut med stöd av pandemilagen 
delegeras till kommunstyrelsen 

37 

§ 44 Fördelning av statsbidraget tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 

39 

§ 45 Entledigande av Christina Brofalk (C) som 
ledamot till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 

41 

§ 46 Entledigande av Per-Olof Ekstrand (SD) 
som ersättare i Utbildningsnämnden 

42 

§ 47 Entledigande av Mattias Peterson (C) som 
ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 

43 

§ 48 Entledigande av Gunilla Nyberg (KD) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

44 

§ 49 Entledigande av Per-Olof Ekstrand (SD) 
som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

45 

§ 50 Val av ny ledamot till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 
efter Christina Brofalk (C) 

46 

§ 51 Val av ny ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 
efter Mattias Peterson (C) 

47 

§ 52 Val av ny ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
2021 efter Daphne Frithiofsen (C) 

48 

§ 53 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Per-Olof Ekstrand (SD) 

49 

§ 54 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Gunilla Nyberg (KD) 

50 

§ 55 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand 
(SD) 

51 

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

52 

§ 57 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas 
(M) 

53 

§ 58 Entledigande av Eva Risberg (V) som 
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 

54 

§ 59 
 
§ 60 

Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Eva Risberg (V) 
Allmänhetens fråga 

55 
 
56 
 
 



 PROTOKOLL 5 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Anmälningar 57 
   

 
 
  



PROTOKOLL 6 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Ledamöter vid 
Ekhammarscenen 
Anders Åkerlind, 
ordförande (M)  
Jan-Erik Björk, 1:a vice 
ordförande (KD) 
Björn-Inge Björnberg, 2:e 
vice ordförande (S)  
Mait Johansson (M)  

Ledamöter på distans 
Camilla Janson (S)  
Fredrik Kjos (M)  
Katarina Olofsson (SD)  
Rolf Nersing (S)  
Martin Normark (L)  
Andreas Persson (SD) 
Annelies Lindblom (V)  
Catharina Andersson (S) 
Masoud Zadeh (M) 
Lisa Edwards (C)  
Johan Silversjö (SD)  
Hans Åberg (L)  
Seid Alajbegovic (S) 
Sara Ridderstedt (MP)  
Marcus Sköld (M)  
Rasmus Lindstedt (S)  
Jan Stefanson (KD)  
Khalouta Simba (V) 
Kerstin Ahlin (S)  
Paul Gustafsson (M)  
Naser Vukovic (S)  
Stanislav Lewalski (M) 
Mattias Peterson (C)  
Hibo Salad Ali (S)  
Jan Ramstedt (SD) 
Rolf Andersson (M) 
Sven-Inge Nylund (S)  
Göran Malmestedt (M)  
Börje Wredén (L)  
Tina Teljstedt (KD) 
Börje Svensson (SD)  
Erik Karlsson (V)  
Annika Falk (S) 

Tjänstgörande ersättare 
på distans 
Mats Högberg (M) 
Agnieszka Silversjö (SD) 
Anette Nyberg (SD) 
Anders Eklöf (L) 

Närvarande ersättare på 
distans 
Helena Austrell (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Jan Lannefelt (S) 
Conny Timan (S) 
Anni Ullberg (S) 
Erling Weibust (M) 
Mats Zettmar (SD) 
Marianne Stigle (L) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Kjell A Johansson (V) 
Kristina Henriksson (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Lars Thomasson (C) 
Klaus Dürhagen (MP) 



PROTOKOLL 7 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ändring av föredragningslista 

Kommunfullmäktige godkänner att två ärenden läggs till på dagordningen, § 
58, ”Entledigande av Eva Risberg (V) som ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden.” och § 59 ” Val av ny ledamot i Äldre-och omsorgsnämnden 
efter Eva Risberg (V). 



PROTOKOLL 8 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 26 Interpellation från Sara Ridderstedt
(MP) - Användande av tillskott från 
Skolmiljarden 
Dnr KS 21/0023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2021 inkom en 

Beslutsunderlag 

• Interpellation inkommen den 7 februari 2021.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Yttrande 
Fredrik Kjos (M) svarar på interpellationen. 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslutet skickas till: 

• Sara Ridderstedt (MP)



PROTOKOLL 9 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 27 Medborgarförslag om att utveckla
Hällkana friluftsområde med större 
parkering och fler motionsspår 
Dnr KS 21/0210 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 13 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att utveckla Hällkana 
friluftsområde med större parkering och fler motionsspår. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2021.

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren
• Kultur- och fritidsnämnden



 PROTOKOLL 10 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28 Medborgarförslag om att införa 
gemensamma planeringsdagar för 
skola och förskola 

 Dnr KS 21/0136 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 12 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att införa gemensamma 
planeringsdagar för skola och förskola. Ur ett vårdnadshavarperspektiv vill 
förslagsställaren att kommunen ser över möjligheten att inför gemensamma 
planeringsdagar i skola och förskola. För vårdnadshavare som har barn i båda 
verksamheterna blir det många dagar varje termin utan ordinarie omsorg. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 12 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Utbildningsnämnden 

  



 PROTOKOLL 11 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29  Medborgarförslag om att julpynta 
Ginnlögs bro 

 Dnr KS 21/0121 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 5 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro. 
Förslagsställaren anser att det inte bara skulle vara fint med julpynt på 
Ginnlögs bro utan också göra en lite mörkare plats mer upplyst. Bron syns från 
flera håll och skulle skänka glädje för både boende, bilister och tågresenärer. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 5 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden  

  



 PROTOKOLL 12 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30  Medborgarförslag om att ordna 
belysning och dränering i 
motionsspåret vid Lillsjön 

 Dnr KS 21/0183 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 2 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att ordna belysning och 
dränering i motionsspåret vid Lillsjön. Förslagsställaren anser att ett elljusspår 
ökar möjligheten för folk att ta sig ut i spåret. Ett belyst motionsspår gör att 
man känner sig mer trygg. I det befintliga elljusspåret som är två km långt kan 
man bara springa fram och tillbaka. Det saknas ett elljusspår där man kan 
springa runt i slinga. Det finns även flera ställen i motionsspåret där det är sank 
mark varför dränering behövs. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2021. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Yttrande 
Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 

  



 PROTOKOLL 13 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31  Medborgarförslag om att fjärravläsa 
vattenmätare 

 Dnr KS 21/0185 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 4 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att fjärravläsa vattenmätare. 
Upplands-Bro kommun är i färd med att byta ut samtliga vattenmätare. De nya 
mätarna går att fjärravläsa vilket spar tid åt kommunen. Förslagsställaren anser 
att medborgare som efterfrågar en ”upplåsningsnyckel” för att själva kunna 
fjärravläsa sin vattenmätare ska få tillgång till det.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 4 mars 2021. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 

  



PROTOKOLL 14 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 32  Medborgarförslag om att placera ut fler
laddplatser för elbilar i kommunen 
Dnr KS 21/0206 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 11 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att placera ut fler 
laddplatser för elbilar i kommunen. Förslagsställaren menar att det behövs fler 
laddplatser för att det ska gå att ställa om till att köra fossil-fritt.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 11 mars 2021.

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren
• Tekniska nämnden



PROTOKOLL 15 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 33 Omfördelning av ärende -
Medborgarförslag om mer fokus på 
friluftsliv och friskvård 
Dnr KS 21/0062 

Beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 11 januari 2021 inkom ett medborgarförslag med önskemål om att 
kommunen fokuserar mer på friluftsliv och friskvård för kommunens 
medborgare. Förslagsställaren vill bland annat se en förbättring av befintliga 
gångvägar kring bostadsområden och Upplands-Broledens vägar. Det 
framkommer också förslag om att utöka antalet leder och skapa naturliga 
kopplingar mellan leder och nya bostadsområden. Medborgaren ser också ett 
behov av att förbättra kommunens cykelnät. 

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
Kultur- och fritidsnämnden. Efter påbörjad utredning av kultur-och 
fritidskontoret har det framkommit att frågan tillhör Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och bör därför beredas av samhällsbyggnadskontoret. 
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslaget inkommet den 11 januari 2021.

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren
• Kommunstyrelsen
• Kultur- och fritidsnämnden



PROTOKOLL 16 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 34  Omfördelning av medborgarförslag om
att anordna pulkabacke, hundrastplats 
och belyst promenadspår i Bro 
Dnr KS 19/0486 

Beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Den 17 september 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna pulkabacke, 
hundrastplats och belyst promenadspår i Bro.  

Den 9 oktober 2019 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
Kommunstyrelsen. Efter påbörjad utredning av samhällsbyggnadskontoret har 
det framkommit att frågan tillhör Tekniska nämndens verksamhetsområde och 
bör därför beredas av enheten Gata, Park, Trafik på samhällsbyggnadskontoret. 
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 17 september 2019.

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Tekniska nämnden. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren
• Tekniska nämnden
• Kommunstyrelsen



 PROTOKOLL 17 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35  Omfördelning - Medborgarförslag om 
att göra Vattentornsparken mer 
tillgänglig för alla 

 Dnr KS 20/0569 

Beslut 
Ärendet omfördelas för beslut till Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Den 22 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att göra Vattentornsparken 
mer tillgänglig för alla. 

Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
Kultur- och fritidsnämnden. Efter påbörjad utredning av Kultur- och 
fritidskontoret har det framkommit att frågan tillhör Tekniska nämndens 
verksamhetsområde och bör därför beredas på samhällsbyggnadskontoret. 
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 22 juli 2020. 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut till Tekniska nämnden. 

Yttrande 
Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet.  

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 

  



 PROTOKOLL 18 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 36  Svar på motion om att upprätta en 
handlingsplan för biologisk mångfald i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 20/0805 

Beslut 
1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
biologisk mångfald. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunen ska upprätta en 
handlingsplan för biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun. Biologisk 
mångfald är en förutsättning för allt levande och för andra ekosystemtjänster så 
som pollinering och möjlighet till att öka vår livskvalitet genom rekreation och 
naturupplevelser. En handlingsplan för biologisk mångfald bidrar till arbetet 
med en hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Samhällsbyggnadskontoret ser 
ett stort värde i att ta fram en handlingsplan för en biologisk mångfald för att 
arbeta på ett mer strukturerat sätt med att stärka naturen.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2021 

• Motion från Vänsterpartiet, daterad den 27 november 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
biologisk mångfald. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

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

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar bifall till motionen. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig och yrkar bifall till motionen. 



 PROTOKOLL 19 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Beslutet skickas till: 

• Västerpartiets gruppledare 
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§ 37 Justering av avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen 

 Dnr KS 21/0150 

Beslut 
Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter 
som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning 
Den pågående pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra 
smittspridning har haft stor påverkan på näringslivet. Besöks- och 
restaurangnäringarna är två näringar som har drabbats hårt ekonomiskt till följd 
av de tillfälliga regler och restriktioner som har införts. Kommunstyrelsen 
föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen för 2020 (faktureras 2021) och 2021 (faktureras 2022) justeras 
ned till 0 kronor.   

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 februari 2021 att föreslå 
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå en justering av 
avgifterna i enlighet med ovan (ALL.2021.66). 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

• Bygg- och miljönämndens beslut den 25 februari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter 
som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Näringslivsutvecklare 
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§ 38 Revidering av taxor och avgifter för 
verksamhet och uthyrning av lokaler 
samt anläggningar inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

 Dnr KS 20/0047 

Beslut 
1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt 

anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas. 

2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

Reservationer 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund och Annika Falk (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelise Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Inom Upplands-Bro kommun finns ett stort utbud av fina lokaler som bör 
komma så många som möjligt till gagn. Därför är det viktigt att taxor och 
avgifter är anpassade för att både medborgare, föreningar, företag, kommunens 
verksamheter samt kunder utanför kommunen ska ges möjlighet att använda 
lokalerna. 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens 
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor då 
taxorna för lokaler och anläggningar inte har förändrats sedan 2012. Även 
taxorna för Bro simhall sågs över då avgifterna legat på samma nivå sedan 
2014.  

Utredningen ledde fram till att det fanns behov av en revidering av tidigare 
taxor men också behov av att besluta om taxor för nya anläggningar samt 
tillkomna bokningsbara lokaler.  

Inriktningen vid framtagande av förslag till nya taxor ha varit att lokaler och 
verksamhet i simhallen ska komma så många invånare till gagn som möjligt. 
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En förutsättning för att lokalerna ska kunna nyttjas på bästa sätt är att underhåll 
sköts kontinuerligt och att lokalerna på olika sätt anpassas allteftersom behoven 
och efterfrågan förändras. Därför behöver också taxorna vara anpassade för att 
möta olika kundgrupper och samtidigt bidra till att kommunen kan erbjuda 
funktionella och inbjudande lokaler för samtliga användare.  

Mot bakgrund av ovanstående tog Kultur- och fritidsnämnden fram ett förslag 
till reviderade taxor och avgifter för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet 
hanterades i Kommunstyrelsen den 16 september 2020 som beslutade att 
återremittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut i samband 
med budget för 2021. 

Efter återremissen bearbetades förslaget gällande taxor och avgifter utifrån 
inkomna förslag och synpunkter från bl.a. föreningsrepresentanter. Under 
denna process sågs även kundkategorierna över ytterligare en gång och 
mynnade ut i följande: 
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier 
registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till 
och med 25 år.  
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och 
funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och 
verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.  

C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro 
kommun.  

D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.  

E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter 

Den 8 december 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden ett beslut om 
verksamhetsplan för 2021. I samma ärende fattade nämnden ett nytt beslut om 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för verksamhet 
och uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nya taxor och avgifter 
träder i kraft den 1 juli 2021. 

Kommunledningskontorets kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidskontorets nya 
förslag om reviderade taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av 
lokaler och anläggningar.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020. 

• Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter den 1 
december 2020. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 
december 2020. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 27 november 2020. 

• Verksamhetsplan 2021 Kultur-och fritidsnämnden. 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 
september 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt 
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas. 

2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yttrar sig och yrkar för Socialdemokraternas räkning avslag 
på Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet och yrkar för Vänsterpartiet avslag på 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet och yrkar avslag till 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yttrar sig och yrkar bifall Kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 
förslag till beslut och förslag om avslag till Kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. De som vill att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut säger ”ja” och de som röstar för avslag 
säger ”nej”. 

Ordförande finner efter omröstning 26 röster på ja och 15 röster på nej. Han 
konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S) X 

Fredrik Kjos (M) X 

Katarina Olofsson (SD) X 

Rolf Nersing (S) X 

Mats Högberg 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 

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 

(M)
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Jan Stefansson (KD) X 

Khalouta Simba (V) X 

Kerstin Ahlin (S) X 

Paul Gustavsson (M) X 

Annette Nyberg (SD) X 

Anders Eklöf (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 

Göran Malmestedt (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 

Reservationsmotivering 
Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna vill stödja och satsa på Kultur-och fritidslivet i Upplands Bro-
kommun. 

Att höja avgifter utan att kompensera bidragsdelen innebär vanligtvis att 
medlemsavgifterna höjs för kommunens medborgare. 

Ett argument är att avgifterna är ”för låga”. Socialdemokraterna ser inget egenvärde i 
att ha höga avgifter, vi ser det som en satsning att hålla en rimlig nivå på 
hyreskostnaderna för att skapa bra förutsättningar för kommunens kultur och fritidsliv. 

M L C Kd och Sd s argument om att höja taxor och avgifter är garant för att det lokala 
föreningslivet ska få halltid är ett underkännande av dagens system. Självklart kan 
detta styras genom lokalbokning om viljan finns. 

Vidare anges att höjningar av taxor endast gäller nya lokaler, definition av nya lokaler 
kan i och för sig diskuteras men simhallen har funnits i kommunen i sin nuvarande 
form sedan 1992, där höjs avgifterna. Avgifter för studierum för kommunens studenter 
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i Brohuset och Kulturhuset höjs för att nämna några av kommunens lokaler som har 
några år på nacken. 

Politik är att vilja och prioritera.  
Socialdemokraterna prioriterar stöd till kommunens kultur och fritidsliv, tyvärr fick vi 
inte gehör för detta.” 

Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet ser det som oaktsamt att höja taxorna samtidigt som vi längre fram 
förhoppningsvis kan lämna den nu pågående pandemin. 

Att t ex höja taxorna för simhallen är ett exempel där inte bara ett återöppnande efter 
pandemin genom en avgiftshöjning kan medföra att fler ifrågasätter om de ha råd med 
denna frisksport. Det medför också att de fattiga familjerna väljer att avstå.” 

Miljöpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Miljöpartiet ser inte något egenvärde i att för en så pass liten besparing försämra 
villkoren för vårt föreningsliv som istället behöver mer satsningar och stöttning utifrån 
situationen runt Covid19. Inte ytterligare försämringar.” 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden
• Juridikfunktionen
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§ 39 Regler för Kulturcheck
Dnr KS 20/0166 

Beslut 
1. Regler för kulturcheck antas.

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck
förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021.

Reservationer (skriv in alla namn) 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund och Annika Falk (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelise Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att 
överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige. 
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och 
unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i 
kommunens regi.  

I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli 
godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning 
inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 
foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag 
till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt 
avseende tidsplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

• Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26
februari 2020

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020
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• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18
februari 2020

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019

• Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019.

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas.

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck
förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet yrkar avslag till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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

Annelies Lindblom (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Yttranden 
Hibo Salad Ali (S) yttrar sig i ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 
förslag till beslut och förslag om avslag till Kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. De som vill att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut säger ”ja” och de som röstar för avslag 
säger ”nej”. 

Ordförande finner efter omröstning 26 röster på ja och 15 röster på nej. Han 
konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S) x 

Fredrik Kjos (M) x 

Katarina Olofsson (SD) x 

Rolf Nersing (S) x 

Mats Högberg 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 

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 

(M)
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Mait Johansson (M) x 

Jan Stefansson (KD) x 

Khalouta Simba (V) x 

Kerstin Ahlin (S) x 

Paul Gustavsson (M) x 

Annette Nyberg (SD) x 

Anders Eklöf (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 

Göran Malmestedt (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 

Reservationsmotivering 
Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas i den 
kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i stället för att 
lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat utbud. 

Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas och bredda 
sitt utbud och elevupptagningsområde. 

Minoritetsstyrelsen dimridå att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga saknar 
relevans. 

För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. Det 
måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 
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Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Kulturchecken utarmar den kommunala kulturskolan vilket medför en märkbar 
kvalitetsförsämring av dess verksamhet. 
Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot detta beslut!” 

Miljöpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola med ett 
ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte deltar, arbeta med 
en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka Kulturskolans avgift och en 
satsning på att korta kön.” 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Juridikfunktionen 
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§ 40 Förvärv av mark – del av Husby 2:1 
(Ridanläggningen Prästtorp) 

 Dnr KS 21/0142 

Beslut 
Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i 
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 

februari 2021. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021. 

• Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av 
Svefa. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i 
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Ekonomichef 

  



 PROTOKOLL 33 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41  Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

 Dnr KS 20/0647 

Beslut 
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 

 
2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Sammanfattning 
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.  

Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens 
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare samt är nu 
uppdaterad med aktuella funktioner/verksamheter i kommunen 

Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal 
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de 
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt 
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism. 

Trygghetsutskottet beslutade den 16 oktober 2020 att ge Kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Den 19 februari 2021 hade Trygghetsutskottet tagit del av ett 
förslag till reviderad handlingsplan som utskottet beslutade att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2021 

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034 

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647 

• Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 16 oktober 2020 - § 27 
Revidering av handlingsplan våldsbejakande extremism 

• Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 19 februari 2021 - § 3 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 
2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 



 PROTOKOLL 34 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Förslaget till beslut är inte så dumt men som Vänsterpartiet påpekar gång på gång, 
det räcker inte med att i ett alldeles för sent skede kunna stötta de som befinner sig 
eller tidigare har befunnit sig i riskzonen och som nu har fallit i brott. 

Vi måste primärt utrota barnfattigdom och hot om gentrifiering.” 

Sverigedemokraterna medges lämna följande protokollsanteckning: 

”SD ger sitt bifall och ser positivt på denna uppdaterade handlingsplan samt vill gärna 
se att kommunledningskontoret redovisar uppnådda konkreta resultat och erfarenheter 
av detta förebyggande arbete för varje verksamhetsår.” 

Beslutet skickas till: 

• Trygghetsutskottet 
• Juridikfunktionen 

  



 PROTOKOLL 35 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42  Revidering av 14 och 23 §§ i 
Reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelse och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 21/0182 

Beslut 
1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges 
närvarorätt i styrelse och nämnder. 

2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas 
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015-
000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska 
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden. 

Sammanfattning 
Det har lyfts ett gemensamt önskemål från samtliga gruppledare att se över 
bestämmelser kring närvarorätt och protokollsanteckning i det gemensamma 
reglementet. Efter dialog gruppledare emellan har kommunledningskontoret 
fått uppdrag att bereda ett förslag i enlighet med de önskemål i de diskussioner 
som har förts. 

Förslaget gällande 14 § innebär att politiska sekreterare medges närvarorätt i 
styrelse och nämnder samt har rätt att ta del av kallelser och handlingar. 

Förslaget gällande 23 § innebär att en protokollsanteckning måste läsas upp 
och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

Kommunfullmäktige har år 2015 i ärende med diarienummer 2015-000056 
beslutat om närvarorätt för politiska sekreterare i kommunstyrelsen. I och med 
den föreslagna revideringen av 14 § förlorar tidigare beslut sin betydelse varför 
det tidigare beslutet föreslås upphävas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2021 

• Presentationsmaterial (pdf) vid möte med gruppledare 
  



 PROTOKOLL 36 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges 
närvarorätt i styrelse och nämnder. 

2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas 
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015-
000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska 
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden. 

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

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering av reviderat reglemente 

 
  



 PROTOKOLL 37 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43  Beslut med stöd av pandemilagen 
delegeras till kommunstyrelsen 

 Dnr KS 21/0148 

Beslut 
Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Pandemilagen möjliggör för regeringen att delegera möjligheten att meddela 
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Vad gäller 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande plats framgår det direkt av lagen att regeringen kan delegera till 
en viss kommun att meddela sådana föreskrifter. Beslut om föreskrifter som 
begränsar människors liv på det sätt som är möjligt genom pandemilagen får 
avses falla in under den kategorin av beslut i en kommun som är förbehållet 
kommunfullmäktige. Dock kan situationer där behovet av föreskrifter 
uppkommer uppstå mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har 
möjliggjort en snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska 
fattas av kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet uppstår. Om 
beslutet att meddela föreskrifter delegeras till kommunstyrelsen möjliggörs att 
beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och 
uppstå mycket hastigt finns även möjligheten att fatta ett brådskande 
ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel 
kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser när badsäsongen 
kommer igång. Det är därför mycket viktigt att delegation att fatta dessa beslut 
ges till kommunstyrelsen så snart som möjligt så att beslutsberedskapen är god 
för det fall att behovet av föreskrifter uppstår. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Yttrande 
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 



 PROTOKOLL 38 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Juridikfunktionen för revidering och publicering av reglemente 

  



 PROTOKOLL 41 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 45  Entledigande av Christina Brofalk (C) 
som ledamot till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 2021 

 Dnr KS 20/0793 

Beslut 
Christina Brofalk (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Sammanfattning 
Christina Brofalk (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 8 mars 2021. 

Förslag till beslut 
Christina Brofalk (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

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

Beslutet skickas till: 

• Christina Brofalk (C) 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 42 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46  Entledigande av Per-Olof Ekstrand 
(SD) som ersättare i 
Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 21/0034 

Beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 27 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

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

Beslutet skickas till: 

• Per-Olof Ekstrand (SD) 
• Utbildningsnämnden 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 43 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 47  Entledigande av Mattias Peterson (C) 
som ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 

 Dnr KS 20/0793 

Beslut 
Mattias Peterson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Sammanfattning 
Mattias Peterson (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 8 mars 2021. 

Förslag till beslut 
Mattias Peterson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

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

Beslutet skickas till: 

• Mattias Peterson (C) 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 44 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 48 Entledigande av Gunilla Nyberg (KD) 
som ersättare i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 21/0034 

Beslut 
Gunilla Nyberg (KD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Gunilla Nyberg (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 8 mars 2021. 

Förslag till beslut 
Gunilla Nyberg (KD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

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

Beslutet skickas till: 

• Gunilla Nyberg (KD) 
• Utbildningsnämnden 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 45 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 49 Entledigande av Per-Olof Ekstrand 
(SD) som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 21/0035 

Beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 27 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden. 

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

Beslutet skickas till: 

• Per-Olof Ekstrand (SD) 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 46 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 50 Val av ny ledamot till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 
efter Christina Brofalk (C) 

 Dnr KS 20/0793 

Beslut 
Mattias Peterson (C) utses till ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Christina Brofalk (C). 

Sammanfattning 
Christina Brofalk (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB. 
Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag 
AB 2021 efter Christina Brofalk (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Mattias Peterson (C) utses till ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Christina Brofalk (C). 

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

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 47 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Val av ny ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 
efter Mattias Peterson (C) 

 Dnr KS 20/0793 

Beslut 
Lisa Edwards (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Mattias Peterson (C). 

Sammanfattning 
Mattias Peterson (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB. 
Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX(C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag 
AB 2021 efter Mattias Peterson (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Lisa Edwards (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 efter Mattias Peterson (C). 

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

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 48 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Val av ny ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
2021 efter Daphne Frithiofsen (C) 

 Dnr KS 20/0794 

Beslut 
Christina Brofalk (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen (C). 

Sammanfattning 
Daphne Fritihofsen (C) är från och med den 30 oktober 2020 mantalsskriven på 
annan ort. Hennes uppdrag som ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB har därmed upphört. Kommunfullmäktige behöver 
därför utse en ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2020. 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Christina Brofalk (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen (C). 

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

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 49 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 53 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Per-Olof 
Ekstrand (SD) 

 Dnr KS 21/0034 

Beslut 
Björn Svensson (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand 
(SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Björn Svensson (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

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

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Utbildningsnämnden 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 50 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Gunilla 
Nyberg (KD) 

 Dnr KS 21/0034 

Beslut 
Daniel Lilja (KD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Gunilla 
Nyberg (KD). 

Sammanfattning 
Gunilla Nyberg (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX (KD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Gunilla Nyberg 
(KD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Daniel Lilja (KD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Gunilla 
Nyberg (KD). 

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

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Utbildningsnämnden 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



 PROTOKOLL 51 (57)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof 
Ekstrand (SD) 

 Dnr KS 21/0035 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  
Ärendet bordläggs. 

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

Beslutet skickas till: 

• Sekreterare 
• Politisk sekreterare 
• Valberedningens ordförande 

  



PROTOKOLL 52 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 56 Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg 
(SD) 
Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

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

Beslutet skickas till: 

• Sekreterare
• Politisk sekreterare
• Valberedningens ordförande



PROTOKOLL 53 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 57 Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 
Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2021.

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

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

Beslutet skickas till: 

• Sekreterare
• Politisk sekreterare
• Valberedningens ordförande



PROTOKOLL 54 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 58 Entledigande av Eva Risberg (V) som
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 
Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Eva Risberg (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Eva Risberg (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 26 mars 2021.

Förslag till beslut 
Eva Risberg (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden.  

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

Beslutet skickas till: 

• Eva Risberg (V)
• Äldre- och omsorgsnämnden
• Sekreterare
• Förtroendemannaregistret
• Politisk sekreterare



PROTOKOLL 55 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 59 Val av ny ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Eva Risberg (V) 
Dnr KS 21/0033 

Beslut 
Annelies Lindblom (V) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Eva Risberg (V). 

Sammanfattning 
Eva Risberg (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ledamot. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2021.

Förslag till beslut 
XX (V) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Eva Risberg 
(V). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Annelies Lindblom (V) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Eva Risberg (V). 

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

Beslutet skickas till: 

• Den valde
• Äldre- och omsorgsnämnden
• Sekreterare
• Förtroendemannaregistret
• Politisk sekreterare



PROTOKOLL 56 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 60 Allmänhetens fråga

Börje Wredén (L) svarar på allmänhetens fråga gällande strandskyddsdispens.  



PROTOKOLL 57 (57) 

   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 
2021-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 61 Anmälningar
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-03-1--20 -

Svar på medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för att upptäcka
missbruksproblematik

2. Tekniska nämndens beslut § 13 Svar på medborgarförslag om att sätta upp
skyltar gällande förbjuden genomfart i gamla Kungsängen

3. Tekniska nämndens beslut § 14 Svar på medborgarförslag om att höja
trafiksäkerheten på Målarvägen

4. Tekniska nämndens beslut § 12 Svar på medborgarförslag om bevakat
övergångsställe i Sylta

5. Tekniska nämndens beslut § 15 Svar på medborgarförslag om
parkeringsförbud utmed Byggmästarvägen i Bro

6. Motion om fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan

7. Motion om att införa Grön hamn i Tegelhagen / Bro Mälarstrand

8. Motion om energibesparing i kommunalt ägda byggnader

9. Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19
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