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Närvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter vid stora
scenen
Anders Åkerlind (M),
ordförande
Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice
ordförande
Björn-Inge Björnberg (S), 2:e
vice ordförande
Lars Axelsson (M)
Stanislav Lewalski (M)
Erik Karlsson (V)
Khalouta Simba (V)
Börje Wredén (L)
Annelies Lindblom (V)
Ledamöter på distans
Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)
Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)
Martin Normark (L)
Andreas Persson (SD)
Catharina Andersson (S)
Masoud Zadeh (M)
Lisa Edwards (C)
Johan Silversjö (SD)
Hans Åberg (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)
Rasmus Lindstedt (S)
Mait Johansson (M)
Jan Stefanson (KD)
Kerstin Ahlin (S)
Naser Vukovic (S)
Paul Gustafsson (M)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Mattias Peterson (C)
Jan Ramstedt (SD)
Sven-Inge Nylund (S)
Mats Högberg (M)
Tina Teljstedt (KD)
Börje Svensson (SD)
Annika Falk (S)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
Helena Austrell (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Lena Åkerlind (M)
Agnieszka Silversjö (SD)
Annette Nyberg (SD)
Närvarande ersättare vid
stora scenen
Kjell A Johansson (V)
Närvarande ersättare på
distans
Jan Lannefelt (S)
Conny Timan (S)
Anni Ullberg (S)
Erling Weibust (M)
Mats Zettmar (SD)
Anders Eklöf (L)
Marianne Stigle (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Kristina Henriksson (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Klaus Dürhagen (MP)

Utdragsbestyrkande
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§ 165

2021-12-15

Allmänhetens fråga

Martin Normark (L), ordförande i Socialnämnden svarar på allmänhetens fråga
gällande LSS-verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166
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Medborgarförslag om att förbättra
Lillsjötoppen
Dnr KS 21/0521

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 23 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att förbättra
Lillsjötoppen. Förslaget består av tre delar varav den första delen handlar om
att förbättra utsikten från Lillsjötoppen genom att träd och kraftiga buskar strax
nedanför toppen tas bort.
Den andra delen av förslaget innefattar att installera belysning på
Lillsjötoppen. Förslagsställaren menar att belysningen skulle synas mot den
mörka himlen på ett väldigt effektfullt sätt på kvällarna även på mycket stora
avstånd och verkligen göra Lillsjötoppen till ett landmärke i Upplands-Bro
kommun.
Den tredje delen av förslaget är att planera för en restaurang med fantastisk
utsikt på Lillsjötoppen. Man får då planera med utbud och öppettider så att den
här restaurangen kompletterar och alltså inte konkurrerar med den närbelägna
serveringen vid Lillsjöbadet som öppnar sommaren 2022.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 23 september 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag angående bommar
vid gång- och cykelvägar
Dnr KS 21/0566

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 24 oktober 2021 inkom ett medborgarförslag gällande bommar vid gångoch cykelvägar. I dagsläget så öppnas bommar på gång och cykelvägar i mitten
av oktober och stängs i maj. Bommarnas syfte är både att förhindra obehörig
trafik in på gång och cykelvägar samt att cyklisterna blir tvungna att bromsa
innan korsande av bilväg. Förslagsställaren menar att eftersom bommarna nu är
öppna halvårsvis så blir risken för olyckor betydligt större i dessa korsningar.
Ett exempel är korsningen Björklyckestigen - Snickarvägen. Det är mycket
trafik av barn och ungdomar där som ska till fotbollshallen. Många gånger
cyklar de med hög fart rakt ut på vägen när bommarna är öppna.
Förslagsställaren har tidigare fått svar från kommunen att anledningen till att
de har fasta tider för öppning och stängning av bommarna är för att snöröjning
och sandning skall fungera. Förslagsställaren anser att det numera är väldigt
sällan det kommer snö i oktober eller november och att kommunen bör se över
tidpunkter för bommarnas öppning och stängning.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 24 oktober 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 168
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Medborgarförslag om en nattöppen
mack i Bro
Dnr KS 21/0594

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 27 oktober 2021 inkom ett medborgarförslag om en nattöppen mack i Bro.
Förslagsställaren menar att Bro är en underprioriterad och eftersatt del av
kommunen och att det krävs mer engagemang i näringslivet som skulle gynna
hela Bros befolkning. Förslagsställaren menar att en bra plats skulle vara vid
den nya avfarten från motorvägen vid Kockbacka, lättillgänglig från E18.
Förslagsställaren ser det som en investering till Bros framtid.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 27 oktober 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 169

2021-12-15

Antagande av detaljplan för Viby (Viby
19:3)
Dnr KS 15/0583

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Genova Viby Fastighet
AB för detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, godkänns.
2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Viby (Viby 19:3),
Kungsängen, nr 2001, godkänns.
3. Att detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001,
antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD), Agnes
Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje Svensson
(SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Katarina Olofsson
(SD) lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.
Kerstin Ahlin (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.
Erik Karlsson (V) tillåts för Vänsterpartiets räkning lämna en
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.
Jan Stefansson (KD) tillåts för Alliansens räkning lämna en
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 Tillväxtchefen i uppdrag
att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 enligt reglerna för
utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra utveckling av en blandad stadsdel med som mest
850 bostäder i varierade former och storlekar. I området möjliggörs även för
grundskola och förskola samt centrumverksamheter och kontor.
Bostadsbebyggelsen är begränsad till högst fyra våningar.
Parkering för bostäder sker i viss utsträckning på kommunalägd kvartersmark i
syfte att uppnå högre trafiksäkerhet genom att backning över gångbana kan
undvikas i trafikerade stråk.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget har reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen
avseende total byggrätt genom sänkta hushöjder och begränsning i antalet
tillåtna våningar. Villkor kring utbyggnadsordningen med hänsyn till
verksamhetsbuller har utretts ytterligare och reviderats därefter.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 november 2021

•

Beslut om planuppdrag, KS den 11 november 2015, § 140

•

Behovsbedömning, den 18 december 2018

•

Plankarta, upprättad den 3 juli 2020, reviderad den 7 juni 2021 och den
4 november 2021

•

Planbeskrivning, den 4 november 2021

•

Illustrationsplan, den 4 november 2021

•

Viby gestaltningsprogram, den 4 november 2021

•

Utredning granskning – Risk, den 13 oktober 2021

•

Utredning granskningsskede – Buller, den 14 oktober 2021

•

Utredning etapp- och skedesplan – Buller, den 22 september 2021

•

Granskningsutlåtande, den 4 november 2021

•

Samrådsredogörelse, den 7 juni 2021

•

Exploateringsavtal, den 4 november 2021 inklusive bilagor enligt
nedan:
- Plankarta (1)
- Planbeskrivning (2)
- Överenskommelse om fastighetsreglering (3)
- Bytesavtal (4)
- Utbyggnads- och driftskalkyl (5)
- Etapp- och skedesplan (6)
- Moderbolagsgaranti (7)
- Etappindelning fastighetsreglering (8)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Genova Viby Fastighet
AB för detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, godkänns.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Viby (Viby 19:3),
Kungsängen, nr 2001, godkänns.
3. Att detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001,
antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Jan Stefansson (KD) yrkar för Kristdemokraternas räkning bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar på avslag.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag.
Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lisa Edwards (C) yrkar för Centerpartiets räkning bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag samt avslag. 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 avslag säger ”Nej”. Under
votering lämnas 33 ”ja-röster” och 8 ”nej-röster”.
Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstningsresultat

Justerandes sign

Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

Camilla Janson (S)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Nej

Utdragsbestyrkande
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X

Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)

X

Lars Axelsson (M)

X

Martin Nomark (L)

X
X

Andreas Persson (SD)
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
X

Johan Silversjö (SD)
Hans Åberg (L)

X

Helena Austrell (S)

X
X

Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)

X
X

Agnes Silversjö (SD)
Rasmus Lindstedt (S)

X

Mait Johansson (M)

X

Jan Stefansson (KD)

X

Khalouta Simba (V)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Paul Gustavsson (M)

X
X

Anette Nyberg (SD)
Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Naser Vukovic (S)

X

Stanislaw Lewalski (M)

X

Mattias Peterson (C)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X
X

Jan Ramstedt (SD)

Justerandes sign

Lena Åkerlind (M)

X

Sven-Inge Nylund (S)

X

Mats Högberg (M)

X

Börje Wredén (L)

X
Utdragsbestyrkande
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X
X

Börje Svensson (SD)
Erik Karlsson (V)

X

Annika Falk (S)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Reservationsmotivering
Katarina Olofsson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas följande
reservationsmotivering:
”Sverigedemokraterna anser att området är olämpligt för bostäder då det ligger
inklämt mellan ett stort industriområde och hårt trafikerade
Granhammarsvägen och utsätts för mycket buller av tung trafik.
Granhammarsvägen är en naturlig barriär mellan industri och bostäder och
befintliga bostäder skyddas av höga bullervallar och skogbevuxen naturmark.
Att använda bebyggelse såsom flerfamiljshus som bullerdämpning för
innanförliggande bebyggelse är olämpligt. Klagomål på buller från boende kan
också i framtiden medföra att industrietableringar måste flytta. Områden för
fritidsaktiviteter och rekreation är otillgängliga, om man inte är bilburen, då de
endast kan nås genom att korsa eller nyttja hårt trafikerade vägar. Frågan om
kollektivtrafik till Kungsängens Station måste lösas med Regionen. I dagsläget
sker endast ny sträckning av befintliga busslinjer för att försörja nybyggda
områden. Detta har en negativ inverkan för boende på landsbygden i och med
att restiden till stationen förlängs drastiskt.”
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:
"Miljöpartiet yrkar avslag på planförslaget som avviker från både
Översiktsplanen och den Regionala utvecklingsplanen. Det saknas
förutsättningar för god boendemiljö och finns betydande risk för segregation
och svårighet att utveckla trivsamma bostäder. Karaktären på aktuella
verksamheter i området och fortsatt utbyggnad av logistik gör platsen olämplig
för bostadsutveckling. Länsstyrelsen bedömer också att kommunen inte visat
att planförslaget uppfyller krav avseende hälsa och säkerhet, med hänsyn till
risker kopplade till transporter med farligt gods samt översvämning.
Länsstyrelsen anser inte att kommunen, med det bristande underlag som finns i
ärendet, har visat att planförslaget inte innebär risker för människors hälsa och
säkerhet."

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande
protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Socialdemokraterna säger Ja till antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3)
Brunna. Det innebär en blandad bebyggelse med cirka 850 bostäder i varierade
bostadstyper ochstorlekar. En grundskola och en förskola, mötesplatser,
aktivitetspark samt centrumfunktioner, bland annat en livsmedelsbutik. Gångoch cykelstråk som kopplar samman planområdet med övriga Brunna.
Socialdemokraterna var med och lade planuppdraget 2015. Dialog har förts
med Genova Property Group under ett antal år.
Vi har tidigt i processen uttryckt att trafiksituationen i Brunna är starkt
påverkad av logistikutvecklingen i området och sagt att dagens och framtidens
trafikflöden, måste lösas innan planer i området kan antas.
Ett förslag som vi lagt för flera år sedan är en anslutningsväg mellan
Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde för att avlasta områdets
trafikflöden.
VI kan nu säga JA till planen efter konstruktiva samtal med exploatören
Genova Property Group där vi lyft vår oro för trafiksituationen, behovet av
bostäder med blandad upplåtelseform, servicebutik och mötesplatser.
Ur dessa samtal har bland annat kommit löften från Genova Property Group
om att vara med och finansiera en avfart till E18 vid Kockbacka så att trafiken
kan köra genom området, att det blir en butik i området samt att det sk a
anläggas en aktivitetspark i området utöver redan tidigare planerade grönytor.
Bra blandning av bostäder, mötesplatser och gång- och cykelstråk som kopplar
samman planområdet med övriga Brunna.
VI ser att i det fortsatt arbetet behöver läggas stort fokus på trafikfrågan för att
motverka inbyggda problem tex lokala trafikköer i rusningstid. Det måste
också utredas hur vägnätet inom området behöver förstärkas kopplat till den
ökade belastningen och slitaget i området.”
Erik Karlsson (V) tillåts för Vänsterpartiets räkning lämna följande
protokollsanteckning:
”Att förlägga en skola nära ett affärscentra går bra i Viby Brunna samtidigt
som nya Bro skola skall flyttas ut till utkanten av Bro.
Det är skillnad på innevånare och invånare beroende på var vi bor i UpplandsBro!”
Jan Stefansson (KD) tillåts för Alliansens räkning lämna följande
protokollsanteckning:
”Upplands-Bro har sedan många år utvecklats i förhållandevis låg takt. En
jämförelse kan göras med exempelvis Vallentuna kommun. Både UpplandsBro
och Vallentuna hade cirka 18.000 invånare på åttiotalet. Vallentuna ökade sin
befolkning med ungefär 10.000 fler invånare de efterföljande tjugofem åren. På
senare år har det varit en efterfrågan på företagsetableringar och
bostadsexploateringar i Upplands-Bro som aldrig förr. Detta är en utmaning!
Att bygga ett samhälle är betydligt svårare och viktigare än att enbart bygga
Justerandes sign
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bostäder. Vi kan se det på utvecklingen i tex Brunna. Nya företag har etablerat
sig i industriområdet och skapat många nya arbetstillfällen. När Coop flyttade
från Brunna skapades ett tomrum där en stor del av service och
dagligvaruhandel försvann och de stora parkeringsytorna gapade tomma.
Redan 2015 gavs planuppdraget för samma område som vi kan förverkliga.
Samhällsbyggnadsutskottet och Kommunstyrelsen har nu fattat beslut som ska
föreläggas Kommunfullmäktige i december. Förslaget är Villor, Radhus och
flerbostadshus med blandade upplåtelseformer. Ett torg med handel där
Hemköp kommer att vara dagligvaruhandel. En skola och idrottssal där
Internationella Engelska skolan blir huvudman och givetvis en förskola i
området.
Byggtiden är beräknad till tio år och kommer att ske i etapper där den centrala
delen med skola och handel startar tillsammans med planerade radhus och
villor. Vi ser fram emot ett Brunnaområde med ökad service och attraktivitet.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Genova Viby Fastighet AB

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om solceller
Dnr KS 19/0431

Beslut
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Den 17 augusti 2019 inkom en motion från Kerstin Åkare, Vänsterpartiet,
gällande solceller. Yttranden har begärts in från Bygg- och miljönämnden samt
AB Upplands-Brohus.
I motionen föreslår Vänsterpartiet följande:
1. Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala
bolags regi ska ha solceller.
Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd samt Upplands-Brohus är det
inte möjligt att genomföra detta utan att respektive fastighet först genomgår en
utredning.
2. Det placeras ut solceller /solpaneler på alla befintliga byggnader som
kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter.
Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd behöver respektive fastighet
genomgå en utredning utifrån bland annat gällande lagstiftning innan beslut
kan fattas om vilken energikälla som ska installeras.
Enligt yttrande från Upplands-Brohus arbetar de efter antagna
energieffektiviseringsstrategier vilket först innebär en optimering av befintliga
undercentraler samt att energiåtervinning ska ske innan beslut kan fattas om
förnyelsebar egenproduktion.
3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på
solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag.
Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd bedöms förslaget sakna
lagstöd. Anledningen är att Boverket inte vill hindra den tekniska utvecklingen
genom alltför detaljstyrande regler.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2021-11-06
Inkommande ärende från Vänsterpartiet 2019-08-17 ’Motion om
solceller’.
Yttrande från Bygg- och miljönämnden
Yttrande från Upplands-Brohus samt kompletterande uppgifter
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.

Yttranden
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.

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

Justerandes sign

Motionsställaren
Miljöstrateg
Samhällsbyggnadschef
Bygglovschef
VD Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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Förbundsordning Samordningsförbund
Samsund
Dnr KS 21/0576

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för
Samordningsförbundet Samsund.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har efter beslut § 176 i fullmäktige den 11 november
2020 ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad.
Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde
den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.
Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin
förmåga att förvärvsarbeta.
Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av
förbundet när Upplands-Bro kommun ansökt om medlemskap. I samband med
utvidgningen ska förbundet byta namn till Samordningsförbundet Samsund.
Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har
godkänt den nya förbundsordningen. Målsättningen är att Samordningsförbund
Samsund är i gång den 1 januari 2022.
Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2021 att godkänna föreslagen
förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund, samt att
rekommendera Kommunfullmäktige att göra detsamma. I och med att
förbundet tagit beslut om budget för 2022 innan Kommunfullmäktige
sammanträder så föreslår kommunledningskontoret att Kommunfullmäktige
godkänner förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2021

•

Protokollsutdrag Socialnämnden § 62 den 21 oktober 2021

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021

•

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 176 den 11 november 2020

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för
Samordningsförbundet Samsund.

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

Justerandes sign

Socialchef
Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen
Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenhet (AFI)
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Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 21/0601

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett aktuellt
kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun i samverkan med
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 19 oktober 2021 godkände Kultur- och fritidsnämnden en förstudie om
kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat. Samtidigt fattade
Kultur- och fritidsnämnden beslut om att föreslå Kommunfullmäktige besluta
om att ge Kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt
kulturmiljöprogram i samverkan med Kommunstyrelsen.
I förstudien om kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat
konstateras att det finns flera vägar att gå för att både bevara, skydda och
levandegöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Oavsett vilken väg kommunen
väljer är det av stor vikt att noga inventera vilka kulturhistoriska värden som är
önskvärda att bevara och vilken typ av skydd och skötsel som krävs för att
detta ska kunna ske.
Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens
särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia
från forntid till nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia,
representera hela områdets befolkning och omfatta såväl det säregna som det
vanliga eller typiska i kommunen.
Ett kulturmiljöprogram ska fungera som ett kunskapsunderlag och vara
vägledande vid planläggning och lovgivning. Det kan också ligga till grund för
hur kommunens kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas för att
bidra till en attraktiv livsmiljö.
Programmet syftar även till att sprida information om kommunens historia till
invånarna, det kan användas i skolans undervisning och fungera som en
turistguide.
Kommunens kostnad för att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram beräknas
uppgå till ca 400 000 kronor och ryms inom Kultur- och fritidsnämndens
budgetram. Inför ett uppdrag att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram avser
kultur- fritidskontoret att ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från
Länsstyrelsen i Stockholm.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2021.
Utdragsbestyrkande
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•

Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 19
oktober 2021.

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2021.

•

Förstudie om kommunens förutsättningar för att inrätta ett
kulturreservat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett aktuellt
kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun i samverkan med
Kommunstyrelsen.

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Annelies Lindblom (V) yrkar på följande tillägg:
1. Kulturmiljöprogrammet ska även tas fram i samverkan med lokala
Kulturföreningar.
2. Villa Skoga ska inkluderas i de viktiga kulturmiljöerna.
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut samt Annelies Lindblom (V) tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner bifall
Ordföranden frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Annelies Lindblom (V) tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 173
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Partistöd 2022
Dnr KS 21/0144

Beslut
1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och
granskningsintyg för 2020 inkommit innan den 30 juni 2021.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, i
enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.
Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig
redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober
2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid.
Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i
kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var
den 30 juni 2020. Samtliga partier som är representerade i Upplands-Bro
kommun i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32 har lämnat in
redovisningar och granskningsintyg.
Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det
förhöjda prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2021
Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad
KF den 19 oktober 2016)
Redovisning av partistöd 2020, Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2020, Miljöpartiet
Redovisning av partistöd 2020, Moderata Samlingspartiet i Bro
Redovisning av partistöd 2020, Upplands-Bro Centerpartikrets
Redovisning av partistöd 2020, Socialdemokraterna i Upplands-Bro
Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna Upplands-Bro
Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2020, Sverigedemokraterna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och
granskningsintyg för 2020 inkommit innan den 30 juni 2021.
Justerandes sign
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2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, i
enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun.

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

Justerandes sign

Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i
Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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Inrättande av en fullmäktigeberedning
för arvode och ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda och kommunalt
partistöd
Dnr KS 21/0595

Beslut
1. En fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda och kommunalt partistöd inrättas och ersätter tidigare
inrättad Demokratikommitté.
2. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska
ersättningar för förtroendevalda och kommunalt partistöd i UpplandsBro kommun antas med Kommunstyrelsens beslut om följande tillägg i
§2:
” Ersättare i fullmäktigeberedningen har endast närvarorätt vid
sammanträden när de går in som tjänstgörande ersättare vid ordinarie
ledamots frånvaro.”
3. Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till
Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt
partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod.

Sammanfattning
Inför en ny mandatperiod finns frågor att ta ställning till som många kommuner
väljer att hantera på ett partiöverskridande sätt. Vanligt förekommande är att
kommuner använder sig av fullmäktigeberedningar för att inför en ny
mandatperiod se över ärenden som berör det politiska arbetets former och
förutsättningar. Målsättningen som finns i många kommuner är att ett beslut
om former och förutsättningar för det politiska uppdraget ska fattas innan val
till Kommunfullmäktige och ny mandatperiod.
I en del kommuner finns det en tydlig reglering kring arbetsformer för
fullmäktigeberedningar gällande frågor som berör förutsättningar för det
politiska uppdraget. I andra kommuner har denna typ av
fullmäktigeberedningar fått ett uppdrag av fullmäktige utan någon tydlig
formalisering av arbetsformer eller hur redovisning av beredningens arbete ska
ske.
Kommunledningskontoret konstaterar att det saknas tydlig reglering för hur
beslut om det politiska arbetets förutsättningar ska beredas i Upplands-Bro
kommun.
Kommunledningskontoret föreslår därför följande förändringar:
Justerandes sign
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•

Demokratikommittén ersätts med en fullmäktigeberedning med ett
begränsat uppdrag som innebär att den genomför en översyn av
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda samt regler för kommunalt partistöd inför varje
mandatperiod.

•

Fullmäktigeberedningen får namnet ”Fullmäktigeberedning för arvoden
och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt kommunalt
partistöd.”

•

Ett reglemente antas för fullmäktigeberedningen med tydlighet kring
sammansättning, mandatperiod, uppgifter, redovisningsformer,
utredningsresurs från kommunens förvaltning etc.

•

Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till
Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt
partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2021

•

Förslag till Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd i
Upplands-Bro kommun.

•

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. En fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda och kommunalt partistöd inrättas och ersätter tidigare
inrättad Demokratikommitté.
2. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska
ersättningar för förtroendevalda och kommunalt partistöd i UpplandsBro kommun antas med Kommunstyrelsens beslut om följande tillägg i
§2:
” Ersättare i fullmäktigeberedningen har endast närvarorätt vid
sammanträden när de går in som tjänstgörande ersättare vid ordinarie
ledamots frånvaro.”
3. Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till
Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt
partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod.
Justerandes sign
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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:
•
•

Justerandes sign

Juridikfunktionen
Kommunfullmäktige
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2021-12-15

Allmänhetens frågestund för 2022
Dnr KS 21/0577

Beslut
Allmänhetens frågestund anordnas 2022.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse
frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill
utser.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021

•

Regler för allmänhetens frågestund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Allmänhetens frågestund anordnas 2022.

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

Justerandes sign
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Upplands-Bro kommuns
Näringslivsstrategi
Dnr KS 21/0548

Beslut
Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun antas med följande
justeringar:
1. En ny skrivning i femte stycket på sida 10 enligt följande:
”På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras.
Landsbygdsplanen, i kombination med Näringslivsstrategin, tydliggör
hur och med vilket stöd landsbygden i Upplands-Bro kommun kan
utvecklas”
2. Följande stycke läggs in på sida 4 mellan stycke 6 och 7:
”Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i
kommunen.”
3. Följande stycke läggs in på sida 10:
”Klimatet är starkt kopplat till samhällsbyggnadsfrågorna och hur vi
planerar och bygger i Upplands-Bro kommer att avgöra hur vi påverkar
och påverkas av klimatet. Anpassning till ett förändrat klimat måste ske
i alla delar i kommunen och redan i planeringsstadiet av nya
byggnationer och verksamheter. En handlingsplan för miljö- och
klimatåtgärder kommer därför att under 2022 tas fram där samverkan
med näringslivet blir en av flera viktiga delar.”

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD), Agnes
Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje Svensson
(SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Katarina Olofsson
(SD) lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och
lämnar en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.
Annelies Lindblom (V), Khalouta Simba (V) och Erik Karlsson (V) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Sedan den förra näringslivsstrategin antogs 2016 har kommunens
näringsliv expanderat kraftigt, med ett flertal stora företagsetableringar.
Näringslivet i Upplands-Bro kommun ska vara dynamiskt och diversifierat.
All vår verksamhet utgår från att företag ska se kommunen som en attraktiv
plats att etablera sig i och ge förutsättningar att växa. Genom ett gott
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företagsklimat kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet skapas för
Upplands-Broborna. Kommunens näringslivsarbete leder till hållbar tillväxt
och skapar utrymme för investeringar inom välfärd.
För att ge bästa möjliga förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv inriktas
Upplands-Bro kommuns strategiska näringslivsarbete på fyra sektorer:
•

Kommunikation, samverkan och dialog

•

Utbildning och arbetsmarknad

•

Hållbar samhällsbyggnad

•

Service och myndighetsutövning

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2021.

•

Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun antas med följande
justeringar:
1. En ny skrivning i femte stycket på sida 10 enligt följande:
”På landsbygden ska de areella näringarna med dess samhällsviktiga
livsmedelsproduktion prioriteras. Landsbygdsplanen, i kombination
med Näringslivsstrategin, tydliggör hur och med vilket stöd
landsbygden i Upplands-Bro kommun kan utvecklas”
2. Följande stycke läggs in på sida 4 mellan stycke 6 och 7:
”Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i
kommunen.”

Yttranden
Hans Åberg (L) yttrar sig i ärendet.
Kerstin Ahlin (S) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall med följande tillägg:
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”Näringslivsstrategin kompletteras med skrivningar om hur kommunen ska bli
klimatneutral till 2030 dels genom våra egna verksamheter men också
tillsammans med lokala företagare.”
Mattias Peterson (C) yrkar för Alliansens räkning på bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut med följande ändring samt tillägg:
1. En mindre redaktionell ändring att beslutspunkt 1 ges följande lydelse:
”På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras.
Landsbygdsplanen, i kombination med Näringslivsstrategin, tydliggör
hur och med vilket stöd landsbygden i Upplands-Bro kommun kan
utvecklas”
2. Följande tillägg ska läggas in på sida 10:
Klimatet är starkt kopplat till samhällsbyggnadsfrågorna och hur vi
planerar och bygger i Upplands-Bro kommer att avgöra hur vi påverkar
och påverkas av klimatet. Anpassning till ett förändrat klimat måste ske
i alla delar i kommunen och redan i planeringsstadiet av nya
byggnationer och verksamheter. En handlingsplan för miljö- och
klimatåtgärder kommer därför att under 2022 tas fram där samverkan
med näringslivet blir en av flera viktiga delar.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut
samt Mattias Petersons (C) tilläggsyrkande.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Mattias Petersons (C) tilläggsyrkande.
Kerstin Ahlin (S) yrkar bifall till Mattias Petersons (C) förslag om redaktionell
ändring av beslutspunkt 1 samt Mattias Petersons (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut vilka är:
1. Alliansens förslag på redaktionell ändring av beslutspunkt 1 samt
Alliansens tilläggsyrkande.
2. Kommunstyrelsens förslag till beslut med Alliansens tilläggsyrkande.
3. Kommunstyrelsens förslag med Alliansens tilläggsyrkande samt
Miljöpartiets tilläggsyrkande.
Ordföranden utser förslag 1 till huvudförslag. Ordföranden ställer sedan förslag
2, Kommunstyrelsens förslag till beslut med Alliansens tilläggsyrkande mot
förslag 3, Kommunstyrelsens förslag med Alliansens tilläggsyrkande samt
Miljöpartiets tilläggsyrkande, för att utse motförslag och finner att
Kommunfullmäktige utser förslag 2 till motförslag.
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Sedan ställer ordföranden förslag 1, Alliansens förslag på redaktionell ändring
av beslutspunkt 1 samt Alliansens tilläggsyrkande mot förslag 2,
Kommunstyrelsens förslag till beslut med Alliansens tilläggsyrkande och
finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslag 1.
Votering begärs och genomförs där de som röstar på förslag 1, Alliansens
förslag på redaktionell ändring av beslutspunkt 1 samt Alliansens
tilläggsyrkande säger ”Ja” och de som röstar på förslag 2, Kommunstyrelsens
förslag till beslut med Alliansens tilläggsyrkande säger ”Nej”.
Vid votering lämnas 30 röster på ”ja” och 11 röster på ”Nej”. Ordföranden
konstaterar därmed att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
Kommunstyrelsens förslag till beslut med Alliansens förslag på redaktionell
ändring av beslutspunkt 1 samt Alliansens tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

Camilla Janson (S)

X

Fredrik Kjos (M)

X
X

Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)

X

Lars Axelsson (M)

X

Martin Nomark (L)

X
X

Andreas Persson (SD)
Jan-Erik Björk (KD)

X
X

Annelies Lindblom (V)
Catharina Andersson (S)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Lisa Edwards (C)

X

Björn-Inge Björnberg (S)

X
X

Johan Silversjö (SD)
Hans Åberg (L)

X

Helena Austrell (S)

X
X

Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)

X
X

Agnes Silversjö (SD)
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Nej

Rasmus Lindstedt (S)

X

Mait Johansson (M)

X

Jan Stefansson (KD)

X
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X

Khalouta Simba (V)
Kerstin Ahlin (S)

X

Paul Gustavsson (M)

X
X

Anette Nyberg (SD)
Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Naser Vukovic (S)

X

Stanislaw Lewalski (M)

X

Mattias Peterson (C)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X
X

Jan Ramstedt (SD)
Lena Åkerlind (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

Reservationsmotivering
Katarina Olofsson (SD) lämnar följande reservationsmotivering:
”Sverigedemokraterna anser att livsmedelsproduktionen är viktig och
nödvändig för vårt lands självförsörjning, som i dagsläget är alltför låg. Därför
är det viktigt att den utpekas som samhällsviktig och prioriterad i kommunens
näringslivsstrategi. Allt för mycket produktiv jordbruksmark tas i anspråk för
nybyggnation och de senaste åren har 25 procent försvunnit i vår kommun.”
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:
"Miljöpartiet beklagar att den skrivning som fanns i ärendet om ny
Näringslivsstrategi för Upplands-Bro kommun om vår livsviktiga
livsmedelsproduktion nu är struket. Citat ”På landsbygden ska de areella
näringarna med dess samhällsviktiga livsmedelsproduktion prioriteras", ströks i
beslutet. Miljöpartiet beklagar också att vårt tillägg om att komplettera
förslaget till Näringslivsstrategi med skrivningar om hur kommunen ska bli
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klimatneutral till 2030 dels genom våra egna verksamheter men också
tillsammans med lokala företagare inte antogs."
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Näringslivschef
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och kontorschefer
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Omfördelning av investeringsmedel
från Kungshallen i Kungsängen till
ridhuset i Bro
Dnr KS 21/0537

Beslut
Kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel uppgående till 3,5 miljoner
kronor från Kungshallen till ridhuset på Husbyvägen i Bro.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 september att hemställa till
Kommunfullmäktige om att omfördela 3,5 miljoner kronor från Kungshallen
till renovering av det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro.
I maj 2020 stod den nya sporthallen i Kungsängen klar. Den totala budgeten för
hallen uppgick till 83 miljoner kronor. Den slutliga totala investeringen har
uppgått till 76,6 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta föreslås 3,5 miljoner
kronor omfördelas till ridhuset.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel uppgående till 3,5 miljoner
kronor från Kungshallen till ridhuset på Husbyvägen i Bro.

Yttranden
Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet.

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

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

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
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Val av ombud och ersättare vid
bolagsstämmor med Upplands-Bro
kommuns helägda bolag 2022
Dnr KS 21/0578

Beslut
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro kommuns
helägda bolag utses Martin Normark (L) och Jan Stefansson (KD).
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro
kommuns helägda bolag utses: Kerstin Ahlin (S) och Annelies
Lindblom (V).

Sammanfattning

I Upplands-Bro kommuns helägda bolag ingår AB Upplands-Brohus,
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB. Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor
med Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa
eventuella direktiv inför stämmorna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021.

Förslag till beslut
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro kommuns
helägda bolag utses XX och XX.
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro
kommuns helägda bolag utses: XX och XX.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro kommuns
helägda bolag utses Martin Normark (L) och Jan Stefansson (KD).
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2022 för Upplands-Bro
kommuns helägda bolag utses: Kerstin Ahlin (S) och Annelies
Lindblom (V).

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

Justerandes sign

De valda
Ekonomichefen
Förtroendemannaregistret
Sekreterare
Upplands-Bro Kommunföretag AB
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
AB Upplands-Brohus
Politisk sekreterare
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Val av lekmannarevisorer och ersättare
i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB
Upplands-Brohus och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB 2022
Dnr KS 21/0579

Beslut
1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Sammanfattning
Enligt bolagens bolagsordningar, ska kommunfullmäktige årligen utse
lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och UpplandsBro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med
ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att minst en och högst tre
lekmannarevisorer med ersättare ska utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021.

Förslag till beslut
1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare
för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare
för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare
för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
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2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

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

Justerandes sign

De valda
Förtroendemannaregistret
Politiska sekreterare
Ekonomichefen
Sekreterare
Upplands-Bro kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
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§ 180
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Val av ledamöter och ersättare till
styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB 2022
Dnr KS 21/0580

Beslut
Ärendet återremitteras för beredning.

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och
andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet
ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio ledamöter samt minst
tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till
och med 31 december.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2020.

Förslag till beslut
1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
3 Till ordförande utses: XX
4 Till vice ordförande utses: XX
5 Till andre vice ordförande utses: XX

Yttranden
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på att styrelsen utökas till 8 ledamöter och 8 ersättare.
Erik Karlsson (V) yrkar på återremiss.
Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på återremiss.
Fredrik Kjos (M) ansluter sig till återremissyrkandet.
Katarina Olofsson (SD) ansluter sig till återremissyrkandet.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket är återremiss
och att Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

De valda
Förtroendemannaregistret
Politiska sekreterare
Sekreterare
Ekonomichefen
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunföretag AB
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§ 181
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Val av ledamöter och ersättare till
styrelsen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB 2022
Dnr KS 21/0581

Beslut
Ärendet återremitteras för beredning.

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och
andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet
ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio samt minst tre och högst
nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från 1 januari till och med 31 december.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021.

Förslag till beslut
1
2
3
4
5

Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Till ordförande utses: XX
Till vice ordförande utses: XX
Till andre vice ordförande utses: XX

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på att styrelsen utökas till 8 ledamöter och 8 ersättare.
Ordföranden Anders Åkerlind (M) yrkar på att ärendet återremitteras för
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket är återremiss
och att Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
Justerandes sign

De valda
Upplands-Bro kommunföretag AB
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare
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§ 182
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Val av ledamöter och ersättare till
styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022
Dnr KS 21/0582

Beslut
Ärendet återremitteras för beredning.

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ska Kommunfullmäktige utse
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara
minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs
årligen från 1 januari till och med den 31 december.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021.

Förslag till beslut
1
2
3
4
5

Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Till ordförande utses: XX
Till förste vice ordförande utses: XX
Till andre vice ordförande utses: XX

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Kjos (M) yrkar på att styrelsen utökas till 8 ledamöter och 8 ersättare.
Ordföranden Anders Åkerlind (M) yrkar på att ärendet återremitteras för
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket är återremiss
och att Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

De valda
Sekreterare
AB Upplands-Brohus
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare
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§ 183
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Val av ledamot och ersättare i
Samordningsförbund Samsund
Dnr KS 21/0589

Beslut
1. Martin Normark (L) utses till ordinarie ledamot i
Samordningsförbundet Samsund.
2. Kerstin Ahlin (S) utses till ersättare i Samordningsförbundet Samsund.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har efter beslut i fullmäktige, den 11 november 2020 §
176, ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad.
Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde
den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.
Förbundet anses bildat den 21 augusti 2018 under namnet
Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Från och med den 1 januari 2022
omfattar förbundet kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro
Kommun och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet Samsund.
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare.
Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare valdes första
gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med
den 31 december 2018 och därefter fyra år räknat från och med den 1 januari
2019, efter att val av fullmäktige i region och kommuner i landet har ägt rum.
Tillkommande kommun inträder i pågående mandatperiod.
Upplands-Bro kommuns Kommunfullmäktige ska därför utse en ledamot och
en ersättare till Samordningsförbundet Samsund.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2021.

•

Kommunfullmäktiges beslut § 176 den 11 november 2020.

•

Socialnämndens beslut § 62 den 21 oktober 2021.

Förslag till beslut
1. XX utses till ordinarie ledamot i Samordningsförbundet Samsund.
2. XX utses till ersättare i Samordningsförbundet Samsund.

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till belsut:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Martin Normark (L) utses till ordinarie ledamot i
Samordningsförbundet Samsund.
4. Kerstin Ahlin (S) utses till ersättare i Samordningsförbundet Samsund.

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

Justerandes sign

De valda
Samordningsförbund SAMSUND
Förtroendemannaregistret
Socialnämnden
Nämndsekreterare
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 184

2021-12-15

Val av ledamöter och ersättare till
fullmäktigeberedningen för arvode och
ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda och kommunalt
partistöd
Dnr KS 21/0638

Beslut
Som ledamöter till fullmäktigeberedningen för arvode och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd väljs följande
personer intill det sammanträde då val av fullmäktigeberedning för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd förrättas
nästa gång:
1. Till ledamöter utses:
2.

Annika Falk (S)
Tilman Thulesius (MP)
Erik Karlsson (V)
Andreas Åström (M)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Martin Normark (L)
Katarina Olofsson (SD)
Lisa Edwards (C)
Till ersättare utses:

3.

Mary Svenberg (S)
Klaus Dürhagen (MP)
Khurshid Chowdhury (V)
Anders Åkerlind (M)
Tina Teljstedt (KD)
Bordlägges (L)
Börje Svensson (SD)
Lars Thomasson (C)
Till ordförande utses Andreas Åström (M)

4. Till vice ordförande utses Karl-Erik Lindholm (KD)
5. Till andre vice ordförande utses Annika Falk (S)

Sammanfattning
Enligt fullmäktigeberedningens reglemente utser Kommunfullmäktige
ledamöter och ersättare till fullmäktigeberedningen. Fullmäktigeberedningen
består av en representant från varje parti med mandat i Kommunfullmäktige
samt lika många ersättare för dessa. Eftersom antalet förtroendevalda som ska
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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utses speglar antalet partier med mandat i Kommunfullmäktige kan antalet
förtroendevalda i beredningen komma att justeras vid varje ny mandatperiod.
Bland ledamöterna väljer Kommunfullmäktige en ordförande och en vice
ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de har valts att vara
ledamöter.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2021

Förslag till beslut
Som ledamöter till fullmäktigeberedningen för arvode och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd väljs följande
personer intill det sammanträde då val av fullmäktigeberedning för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd förrättas
nästa gång:
1. Till ledamöter utses:
2.

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Till ersättare utses:

3.

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Till ordförande utses XX

4. Till vice ordförande utses XX
5. Till andre vice ordförande utses XX

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Som ledamöter till fullmäktigeberedningen för arvode och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd väljs följande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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personer intill det sammanträde då val av fullmäktigeberedning för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd förrättas
nästa gång:
1. Till ledamöter utses:
2.

Annika Falk (S)
Tilman Thulesius (MP)
Erik Karlsson (V)
Andreas Åström (M)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Martin Normark (L)
Katarina Olofsson (SD)
Lisa Edwards (C)
Till ersättare utses:

3.

Mary Svenberg (S)
Klaus Dürhagen (MP)
Khurshid Chowdhury (V)
Anders Åkerlind (M)
Tina Teljstedt (KD)
Bordlägges (L)
Börje Svensson (SD)
Lars Thomasson (C)
Till ordförande utses Andreas Åström (M)

4. Till vice ordförande utses Karl-Erik Lindholm (KD)
5. Till andre vice ordförande utses Annika Falk (S)

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

Justerandes sign

De valda
Förtroendemannaregistret
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 185

2021-12-15

Entledigande av Mikaela Magnusson
(C) som ersättare i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 21/0034

Beslut
Mikaela Magnusson (C) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Mikaela Magnusson (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 30 november 2021.

Förslag till beslut
Mikaela Magnusson (C) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

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

Justerandes sign

Mikaela Magnusson (C)
Utbildningsnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 186

2021-12-15

Entledigande av Jasmin Norgren (SD)
som ledamot i Socialnämnden
Dnr KS 21/0032

Beslut
Jasmin Norgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Socialnämnden.

Sammanfattning
Jasmin Norgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 10 december 2021

Förslag till beslut
Jasmin Norgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Socialnämnden.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Jasmin Norgren (SD)
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 187

2021-12-15

Entledigande av Simon Norgren (SD)
som ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden
Dnr KS 21/0033

Beslut
Simon Norgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Simon Norgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 10 december 2021.

Förslag till beslut
Simon Norgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden.

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

Justerandes sign

Simon Norgren (SD)
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 188

2021-12-15

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Mikaela
Magnusson (C)
Dnr KS 21/0034

Beslut
Jennie Rinaldo (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Mikaela
Magnusson (C).

Sammanfattning

Mikaela Magnusson (C) 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 3 december 2021.

Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Mikaela Magnusson
(C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Jennie Rinaldo (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Mikaela
Magnusson (C).

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

Justerandes sign

Den valde
Utbildningsnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 189

2021-12-15

Val av ny ledamot i Socialnämnden
efter Jasmin Norgren (SD)
Dnr KS 21/0032

Beslut
Carina Ferm (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Jasmin Norgren
(SD).

Sammanfattning
Jasmin Norgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2021.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Jasmin Norgren (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Carina Ferm (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Jasmin Norgren
(SD).

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

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 190

2021-12-15

Val av ny ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Simon Norgren
(SD)
Dnr KS 21/0033

Beslut
Carina Ferm (SD) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Simon Norgren (SD).

Sammanfattning

Simon Norgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2021

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter Simon
Norgren (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Carina Ferm (SD) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Simon Norgren (SD).

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

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Sekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Justerandes sign

2021-12-15

Anmälningar

1.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 54 - Svar på medborgarförslag om att
ordna belysning och dränering i motionsspåret vid Lillsjön
Dnr KS 21/0183

2.

Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 39 Sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2022
Dnr KFN 21/0172

3.

Beslut om valkretsar och valdistrikt i Upplands-Bro kommun, 201-706192021
Dnr VN 21/0002

4.

Motion om klimatfärdplan
Dnr KS 21/0672

Utdragsbestyrkande
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