
  PROTOKOLL 1 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 
2019-04-29 kl. 

Paragrafer 
 

 §§ 97-131, 134 -136  

Underskrifter 

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

Ordförande 
 ..................................................................  
Anders Åkerlind 

Justerare 
 ..................................................................   .................................................   
Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson (SD) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Datum för anslags uppsättande: 2019-05-
03 

Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-05-27 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Stora Scen, 2019-04-24 18:30 – 20:30 
Ajournering 19:00-19:07 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande 34 ordinarie ledamöter  7 tjänstgörande ersättare 
Övriga deltagare Karl Öhlander, tf. kommundirektör. 

Karin Haglund, kommunekreterare 
 

 



  PROTOKOLL 2 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-04-29 
kl. 20:30 

Paragrafer 
 

 §§ 132 - 133  

Underskrifter 

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

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

Justerare 
 ..................................................................   .................................................................  
Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson (SD) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Datum för anslags uppsättande: 2019-04-25 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-05-17 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 

 
 
 

Plats och tid Stora Scen, 2019-04-24 18:30-20:30 
Ajournering 19:00-19:07 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande  34 ordinarie ledamöter  7 tjänstgörande ersättare 
Övriga deltagare Karl Öhlander, tf. kommundirektör 

Karin Haglund, kommunsekreterare 
 

 



  PROTOKOLL 3 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Innehållsförteckning 
Närvarande ledamöter och ersättare 5 

§ 97 Medborgarförslag om att syskonförtur vid fördelning av skolplatser 
ska införas 6 

§ 98 Medborgarförslag om syskonförtur 7 

§ 99 Medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana och vid Lillsjöbadet 8 

§ 100 Revisionsberättelse 2018 9 

§ 101 Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro kommun 10 

§ 102 Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av Upplands-Bro 
kommun 2018 12 

§ 103 Förvaltade stiftelsers bokslut 2018 13 

§ 104 Godkännande av utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 14 

§ 105 Avveckling av AB Vårljus 16 

§ 106 Förtydligande om sammanträdesarvode 18 

§ 107 Svar på motion om öppna nämndmöten 19 

§ 108 Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och 
omsorg 21 

§ 109 Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 25 

§ 110 Val av revisor (MP) för Upplands-Bro kommun 2019-2022 27 

§ 111 Val av ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 28 

§ 112 Val av en ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB år 2019 30 

§ 113 Val av en ersättare i Socialnämnden 2019-2022 31 

§ 114 Val av ny ersättare i socialnämnden efter Claus Engström (SD) 32 

§ 115 Val av en ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-2022 33 

§ 116 Val av ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 34 

§ 117 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 35 



  PROTOKOLL 4 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 118 Val av en ersättare i Bygg- och miljönämnden 2019-2022 36 

§ 119 Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-2022 37 

§ 120 Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) 38 

§ 121 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar 
(SD) 39 

§ 122 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez 
Guez (M) 40 

§ 123 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Arne 
Vallqvist (M) 41 

§ 124 Val av ledamöter och ersättare i Lindströmska stiftelsen 42 

§ 125 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP)43 

§ 126 Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V)  44 

§ 127 Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen 45 

§ 128 Entledigande av Lisa Edwards från sitt uppdrag som god man enligt 
fastighetsbildningslagen 46 

§ 129 Val av god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C)47 

§ 130 Entledigande av Andrea Andersson från sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Österhöjdens garage AB 48 

§ 131 Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 49 

§ 132 Entledigande av Lilja Johansson Lindfors (S) från sitt uppdrag som 
ersättare i Bygg- och miljönämnden 50 

§ 133 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Lilja Johansson 
Lindfors (S) 51 

§ 134 Fråga angående nedskärningar på den kommunala gymnasieskolan 52 

§ 135 Interpellation gällande arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro 
kommun 53 

§ 137 Val av ordföranden och vice ordföranden för Revisionen 54 

§ 136 Anmälningar 55 



  PROTOKOLL 5 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Ledamöter 
Anders Åkerlind, ordförande (M) 

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

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

Camilla Janson (S) 

Fredrik Kjos (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Kaj Bergenhill (M) 

Martin Nomark (L) 

Andreas Persson (SD) 

Kerstin Åkare (V) 

Catharina Andersson (S) 

Masoud Zadeh (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Hans Åberg (L) 

Linda Pettersson (S) 

Sara Ridderstedt (MP) 

Marcus Sköld (M) 

Rasmus Lindstedt (S) 

Mait Johansson (M) 

Jan Stefanson (KD) 

Kerstin Ahlin (S) 

Paul Gustafsson (M) 

Linda Du Rietz (L) 

Naser Vukovic (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Mattias Peterson (C) 

Hibo Salad Ali (S) 

Jan Ramstedt (SD) 

Göran Malmestedt (M) 

 

Ledamöter forts. 
Börje Wredén (L) 

Tina Teljstedt (KD) 

Börje Svensson (SD) 

Erik Karlsson (V) 

Annika Falk (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Seid Alajbegovic (S) 

Michelle Lindahl (C) 

Anette Nyberg (SD) 

Annelies Lindblom (V) 

Mats Zettmar (SD) 

Mats Högberg (M) 

Helena Austrell (S) 

Närvarande ersättare 
Kimmo Lindstedt (S) 

Jan Lannefelt (S) 

Rolf Andersson (M) 

Lars Axelsson (M) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Anders Eklöf (L) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Klaus Dürhagen (MP) 



  PROTOKOLL 6 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 97 Medborgarförslag om att syskonförtur 
vid fördelning av skolplatser ska införas 

 Dnr KS 19/0219 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 22 mars 2019 lämnades ett medborgarförslag in som föreslår att 
syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019 

• Medborgarförslag inkommen den 22 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Utbildningsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 7 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 98 Medborgarförslag om syskonförtur 
 Dnr KS 19/0231 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 april 2019 lämnades ett medborgarförslag in som föreslår att 
syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019 

• Medborgarförslag inkommen den 9 april 2019 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren  
• Utbildningskontoret 

 
  



  PROTOKOLL 8 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 99 Medborgarförslag om en parkourbana i 
Hällkana och vid Lillsjöbadet 

 Dnr KS 19/0255 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 14 april inkom ett medborgarförslag som önskar att det byggs en 
parkourbana i Hällkana och vid Lillsjöbadet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 9 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 100 Revisionsberättelse 2018 
 Dnr KS 19/0262 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter under år 
2018. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse 2018.  

• Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018. 

• Sakkunniga revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 

 
  



  PROTOKOLL 10 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 101 Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 19/0003 

Beslut 
1. Årsredovisning 2018 godkänns 

2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr 

3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019 enligt 
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD), Jan 
Ramstedt (SD), Börje Svensson (SD), Anette Nyberg (SD) och Mats Zettmar 
(SD) deltar inte beslutspunkt 1. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en 
sammanställd redovisning tagits fram. 
Kommunledningskontoret har den x mars 2019 i förslag till årsredovisning 
2018 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut 
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning, 
personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats 
med iakttagande av god redovisningssed. 
Kommunen redovisar ett resultat på 107,7 mnkr.  
Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 15 mnkr. 
Balanskravsresultatet är 87,4 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att 
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. 
Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning 2018 i stort sett har infriats liksom de 
verksamhetsmål som nämnder och styrelse har haft att styra verksamheten 
efter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-15 

  



  PROTOKOLL 11 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2018 godkänns 

2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr 

3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019 enligt 
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Yttranden 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet. 

Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisionen 
• Samtliga nämnder 

 
  



  PROTOKOLL 12 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 102 Revisionsberättelser för stiftelser som 
förvaltas av Upplands-Bro kommun 
2018 

 Dnr KS 19/0263 

Beslut 
Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2018 för Tauvonska 
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, Upplands-
Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse och 
Karl Fagerströms stiftelse läggs med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens revisionsreglemente är kommunens revisorer även revisorer 
i de stiftelser som förvaltas av kommunen. Med anledning av detta har det 
upprättats en revisionsberättelse per stiftelse avseende räkenskapsåret 2018. 

Kommunledningskontoret föreslår att revisorernas revisionsberättelser med 
godkännande läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019. 

• Revisionsberättelser för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 2018. 

Förslag till beslut 
Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2018 för Tauvonska 
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, Upplands-
Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse och 
Karl Fagerströms stiftelse läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisionen 

 
  



  PROTOKOLL 13 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 103 Förvaltade stiftelsers bokslut 2018 
 Dnr KS 19/0212 

Beslut 
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2018. Dessa tillgångar består av 
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2018 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2018. 
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 godkänns. 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 

 
  



  PROTOKOLL 14 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 104 Godkännande av utökad låneram för 
kommunalförbundet Norrvatten 

 Dnr KS 19/0120 

Beslut 
Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram med 
400 mnkr till 1 300 mnkr. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som 
förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i 
förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för 
förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i 
behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. 
Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens 
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste 
utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas 
befolkningsökning och tillväxt. 

Norrvatten har tagit fram en strategisk plan fram till 2026. Planen ger 
förvaltningen möjlighet till styrning och strategisk riktning för arbetet och 
förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav för kvalitet, 
säkerhet och miljö. Detta har därefter utmynnat i en investeringsplan. Den 
strategiska planen har kommunicerat med medlemskommunernas 
kommunledningar och också varit föremål för extern genomlysning. Planen gör 
gällande att de kommande investeringarna innebär att förbundets låneram 
måste utökas med 400 mnkr till 1 300 mnkr. 

Kommunledningskontoret bedömer att planen är väl avvägd och föreslår att 
kommunfullmäktige medger att Norrvatten medges en ökning av nuvarande 
låneram till 1 300 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 mars 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram med 
400 mnkr till 1 300 mnkr. 
  



  PROTOKOLL 15 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Yttrande  
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunalförbundet Norrvatten 

 
  



  PROTOKOLL 16 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 105 Avveckling av AB Vårljus 
 Dnr KS 19/0169 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att vid AB 
Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Åkare (V), Erik Karlsson (V) och Annelies Lindblom (V) deltar inte i 
beslutet.  

Sammanfattning 
Under 2018 har AB Vårljus (Vårljus) i samråd med ägarkommunerna utrett 
bolagets framtid. Utredningen har kommit fram till två alternativ, antingen att 
fokusera bolaget eller att avveckla det. I dialog med ägarkommunerna föreslår 
bolaget och dess styrelse att bolaget ska avvecklas och ägarkommunerna har nu 
att ta ställning till förslaget genom ett beslut i Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige uppdrar 
kommunens ombud att vid AB Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget 
avvecklas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2019 

• KS 19-0034-1 Beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019 

• KS 19-0038 AB Vårljus styrelseprotokoll den 5 december 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att vid AB 
Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.  

Protokollsanteckning 
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Vänsterpartiets räkning.  

 ”Vänsterpartiet anser att det är sorgligt att en bra verksamhet som bedrivits  
i offentlig regi utan vinstintresse läggs ner.” 
 
 
 



  PROTOKOLL 17 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttrande 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.  

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 18 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 106 Förtydligande om 
sammanträdesarvode 

 Dnr KS 19/0106 

Beslut 
Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i 
bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

Sammanfattning 
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna 
föreslås en kompletterande skrivning avseende sammanträdesarvodena i form 
av grundarvode och timarvode samt avrundningen av dessa. 

För ett sammanträde utgår alltid ett grundarvode till de förtroendevalda som är 
berättigade till sammanträdesarvode. Om mötet pågår maximalt en timme 
betalas ett grundarvode ut. Efter den inledande timmen betalas timarvode ut. 
Timarvode betalas ut för varje påbörjad halvtimme.  

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode 
betalas ut för timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för 
timmen mellan kl. 16 och 17. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade 
halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20.  

Beslutsunderlag 
• Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagna 

av kommunfullmäktige den 17 december 2014. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i 
bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

Beslutet skickas till: 

• Personalchef 
• Löneavdelningen 

 
  



  PROTOKOLL 19 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 107 Svar på motion om öppna nämndmöten 
 Dnr KS 16/0362 

Beslut 
1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad. 

2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas utformning 
anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i 
nuläget. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet inkom den 29 november 2017 med en motion om öppna 
nämndmöten. Som bakgrunden till motionen anger partiet att allmänheten ofta 
anser att politiker fattar beslut över deras huvudet och inte lyssnar på deras 
åsikter. För att öka förståelsen för hur beslutsprocessen går till vill partiet 
erbjuda en öppenhet och insyn genom att införa öppna nämndsammanträden i 
de delar där inte en enskilds integritet inte kan komma att kränkas. 

Det finns ett antal frågor som bör belysas i frågan om att öppna upp 
nämndernas sammanträden för allmänheten. Dessa frågor är: Hur lokalerna är 
utformade och anpassade för ändamålet, säkerheten för alla deltagande oavsett 
om de är besökare eller politiker, tidpunkterna för mötena och inte minst 
demokratin och risk för påverkan under beslutsgången. 

Beslutsunderlag 
• Motion från Vänsterpartiet som inkom den 29 november 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad. 

2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas utformning 
anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i 
nuläget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till motionen för Vänsterpartiets räkning.  

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Han finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  



  PROTOKOLL 20 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttrande 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

 
  



  PROTOKOLL 21 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 108 Motion om 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön inom vård och omsorg 

 Dnr KS 18/0170 

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet inkom med en motion gällande 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. Under ett antal år har 
det pågått försök i den här riktningen för arbetsgrupper inom vård och 
socialtjänst och i dagsläget finns inga uppgifter om att någon kommun 
genomfört det på det sätt som vänsterpartiet föreslår. 

Välfärden i Sverige behöver rekrytera många nya medarbetare fram till 2023 
om inga förändringar gällande dagens organisationer förändras. Om fler arbetar 
heltid kommer rekryteringsbehovet minska. Sveriges kommuner och landsting, 
Pacta och Svenska kommunalförbundet kom i april 2017 överens om att 
kommunerna ska arbeta för att heltid som norm ska implementeras till år 2021. 
(HÖK 16). 

Då Vänsterpartiets förslag i motionen i nuläget strider mot överenskommelsen 
mellan parterna i avtalet är förslaget till beslut att förslaget hanteras vidare i 
arbetet kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i arbetet för heltid som 
norm. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017 

• Handlingsplan för heltid som norm i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg hanteras 
vidare i arbetet med kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i 
arbetet med heltid som norm. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg anses 
besvarad. 

  



  PROTOKOLL 22 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna yrkar på återremiss med 
uppdrag att tydliggöra hur och varför: 

1. Huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och Kommunal strider 
mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen. 

2. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta.” 
 
Kerstin Åkare (V) ansluter till Socialdemokraternas förslag om återremiss 

Sara Ridderstedt (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut 
om återremiss.  

Martin Normark (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 
förslag till beslut och beslut om återremiss. 

Ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag. Votering begärs och genomförs.  

Ordförande finner att Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: De 
som vill att ärendet avgörs idag röstar ”ja” och de som önskar att ärendet 
återremitteras röstar ”nej”. 

Efter omröstning finner ordföranden att det finns 26 röster på ja och 15 röster 
på nej. Ordföranden konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har 
återremitterat ärendet genom minoritetsåterremiss.  

Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Anders Åkerlind, ordförande (M) X   
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD) X   
Björn-Inge Björnberg, 2:e vice ordförande (S)  X  
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Kaj Bergenhill (M) X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   



  PROTOKOLL 23 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kerstin Åkare (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Johan Silversjö (SD) X   
Hans Åberg (L) X   
Linda Pettersson (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Marcus Sköld (M) X   
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mait Johansson (M) X   
Jan Stefanson (KD) X   
Kerstin Ahlin (S)  X  
Paul Gustafsson (M) X   
Linda Du Rietz (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Lisbeth Waern (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hibo Salad Ali (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) 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  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Michelle Lindahl (C) X   
Anette Nyberg (SD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Mats Zettmar (SD) X   
Mats Högberg (M) X   
Helena Austrell (S)  X  

Under upprop lämnas 26 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  



  PROTOKOLL 24 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttranden 
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.  

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.  

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet 

Tina Teljstedt (KD) yttrar sig i ärendet.  

Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet.  

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

 
  



  PROTOKOLL 25 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 109 Motion om ett kulturhus som är ett 
kulturhus 

 Dnr KS 18/0108 

Beslut 
Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och anordnar 
många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i samband med 
utvecklingen av kulturskolan. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är 
otillräckligt i sin nuvarande form. De menar att de önskemål så som 
möteslokaler, snickeri, målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som 
framkom i medborgardialoger och möten med ideella organisationer inte har 
uppfyllts. De anser att ett nytt Kulturhus ska byggas och att kommunens 
verksamheter ska få ta plats i hela det nuvarande kulturhuset men att 
biblioteket fortsättningsvis ska vara kvar i huset. 

Kultur- och fritidskontoret menar att Kulturhuset i första hand är en 
evenemangsyta och scenerna är mycket väl använda - offentliga program, 
skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Kulturhuset 
erbjuder också kurser för stora och små i bild- och form, dans, novellskrivande, 
foto, digital programmering mm - i såväl egen regi som i samverkan med 
föreningar, studieförbund och andra aktörer. Utvecklingen av en ny 
Kulturskola kommer att ytterligare förstärka utbudet med större möjligheter till 
t.ex. replokaler, bild- och formateljéer, ungdomscafé, musik- och filmstudios, 
dans- och teatersalar. Därmed anser Kultur- och fritidskontoret att behovet av 
den typ av kulturhus som vänsterpartiet beskriver inte är aktuellt att prioritera. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och anordnar 
många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i samband med 
utvecklingen av kulturskolan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Åkare (V) yrkar på återremiss för Vänsterpartiets räkning. 



  PROTOKOLL 26 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han frågar därefter om 
ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordföranden konstaterar därefter att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

 
  



  PROTOKOLL 27 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 110 Val av revisor (MP) för Upplands-Bro 
kommun 2019-2022 

 Dnr KS 18/0331 

Beslut 
Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Tord Svengren (MP). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 
ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. 
Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 
femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 
och avlämnat revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Tord Svengren (MP). 

Beslutet skickas till: 

• Kommunsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Ekonomichefen 

 
  



  PROTOKOLL 28 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 111 Val av ersättare i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 18/0332 

Beslut 
1. Som ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 

kommunföretag AB utses: Tord Svengren (MP). 

2. Som ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus 
utses: Tord Svengren (MP). 

3. Som ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB utses: Tord Svengren (MP). 

Sammanfattning 
Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 
2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt 
Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters 
bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB 
Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med 
ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 

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

1. Som ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunföretag AB utses: Tord Svengren (MP). 

2. Som ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus 
utses: Tord Svengren (MP). 

3. Som ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB utses: Tord Svengren (MP). 

  



  PROTOKOLL 29 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunsekreterare  
• Förtroendemannaregistret 
• Den valda 
• Ekonomichefen 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 
  



  PROTOKOLL 30 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 112 Val av en ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (C) i styrelsen för Upplands-
Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse 
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i 
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 
lägst 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 24 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (C) i styrelsen för Upplands-
Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till: 

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 
  



  PROTOKOLL 31 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 113 Val av en ersättare i Socialnämnden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 
  



  PROTOKOLL 32 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 114 Val av ny ersättare i socialnämnden 
efter Claus Engström (SD) 

 Dnr KS 19/0200 

Beslut 
Till ersättare efter Claus Engström (SD) i Socialnämnden utses Jonny 
Storskörd (SD). 

Sammanfattning 
Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare 
i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till ersättare efter Claus Engström (SD) i Socialnämnden utses Jonny 
Storskörd (SD). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 33 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 115 Val av en ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Äldre- och 
omsorgsnämnden.  

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter 
och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat 
från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Äldre- och 
omsorgsnämnden.  
  



  PROTOKOLL 34 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 116 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

 
  



  PROTOKOLL 35 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 117 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0144 

Beslut 
Till ersättare efter Arne Vallqvist (M) i Äldre- och omsorgsnämnden utses: 
Johan af Ugglas (M). 

Sammanfattning 
Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 
folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar till nämnder inom 
Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

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

Till ersättare efter Arne Vallqvist (M) i Äldre- och omsorgsnämnden utses: 
Johan af Ugglas (M). 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Äldre- och omsorgsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 36 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 118 Val av en ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Bygg- och 
miljönämnden. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden 
till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för 
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige 
har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att 
bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bordlägger val av en ersättare (SD) i Bygg- och 
miljönämnden. 
  



  PROTOKOLL 37 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 119 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 
i Valnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 
i Valnämnden. 

 
  



  PROTOKOLL 38 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 120 Val av ny ersättare i Valnämnden efter 
Helena Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0196 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i 
valnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

 
  



  PROTOKOLL 39 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 121 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 

 Dnr KS 19/0202 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Mats Zettmar (SD) i 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Mats Zettmar (SD) i 
Kultur- och fritidsnämnden. 
  



  PROTOKOLL 40 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 122 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) 
 Dnr KS 19/0068 

Beslut 
Till ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez 
(M) utses: Masoud Zadeh (M). 

Sammanfattning 
Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 
ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez 
(M) utses: Masoud Zadeh (M) 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 41 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 123 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0145 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Arne Vallqvist (M) i 
Gymnasie- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara 
folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i 
Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare efter Arne Vallqvist (M) i 
Gymnasie- och omsorgsnämnden. 
  



  PROTOKOLL 42 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 124 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 
Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 
  



  PROTOKOLL 43 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 125 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Yonnie Johansson (MP) 
 Dnr KS 18/0294 

Beslut 
Till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) utses: 
Anna Norberg (MP). 

Sammanfattning 
Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i 
Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett 
fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 
2019.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018. 

• Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) utses: 
Anna Norberg (MP). 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Attunda tingsrätt 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 44 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 126 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 
efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 
efter Marianne Kjellberg (V). 
  



  PROTOKOLL 45 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 127 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 
begravningsförordningen. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 
begravningsförordningen. 
  



  PROTOKOLL 46 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 128 Entledigande av Lisa Edwards från sitt 
uppdrag som god man enligt 
fastighetsbildningslagen 

 Dnr KS 19/0226 

Beslut 
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som god man enligt 
fastighetsbildningslagen 

Sammanfattning 
Den 17 mars 2019 begärde Lisa Edwards (C) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2019 

• Begärande om entledigande inkommen den 17 mars 2019 

Förslag till beslut 
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som god man enligt 
fastighetsbildningslagen.  
Beslutet skickas till: 

• Lisa Edwards (C) 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 

 
  



  PROTOKOLL 47 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 129 Val av god man enligt 
fastighetsbildningslagen efter Lisa 
Edwards (C) 

 Dnr KS 19/0237 

Beslut 
Val av ny god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C) 
bordläggs.  

Sammanfattning 
Den 17 mars begärde Lisa Edwards (C) om att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen. Nytt val av god man bör 
därför väljas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019 

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

Val av ny god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C) 
bordläggs.  
  



  PROTOKOLL 48 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 130 Entledigande av Andrea Andersson 
från sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Österhöjdens garage AB 

 Dnr KS 19/0174 

Beslut 
Andrea Andersson entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB. 

Sammanfattning 
Den 11 mars 2019 begärde Andrea Andersson att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019. 

Förslag till beslut 
Andrea Andersson entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB. 

Beslutet skickas till: 

• Andrea Andersson  
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 

 
  



  PROTOKOLL 49 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 131 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson. 

Sammanfattning 
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 
därför göras.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

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

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson. 
Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Kommunsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 50 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 132 Entledigande av Lilja Johansson 
Lindfors (S) från sitt uppdrag som 
ersättare i Bygg- och miljönämnden 

 Dnr KS 19/0258 

Beslut 
1. Lilja Johansson Lindfors (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Bygg- och miljönämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Lilja Johansson Lindfors begärde den 17 april 2019 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden.  

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 17 april 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
1. Lilja Johansson Lindfors (S) entledigas från sitt uppdrag som 

ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till: 

• Lilja Johansson Lindfors 
• Bygg- och miljönämnden 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 51 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 133 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Lilja Johansson 
Lindfors (S) 

 Dnr KS 19/0260 

Beslut 
1. Agneta Holmenmark (S) utses till ny ersättare i Bygg- och 

miljönämnden efter Lilja Johansson Lindfors (S). 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Lilja Johansson Lindfors (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 april 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
1. Agneta Holmenmark (S) utses till ny ersättare i Bygg- och 

miljönämnden efter Lilja Johansson Lindfors (S). 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Bygg- och miljönämnden 

  



  PROTOKOLL 52 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 134 Fråga angående nedskärningar på den 
kommunala gymnasieskolan 

 Dnr KS 19/0254 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan angående nedskärningar i den 
kommunala gymnasieskolan får ställas. 

Sammanfattning 
Sara Ridderstedt (MP) har den 19 april 2019 inkommit med en fråga ställd till 
ordföranden i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019. 

• Fråga från Sara Ridderstedt (MP) den 19 april 2019. 

Förslag till beslut 
Fråga angående nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan får ställas. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 

 
  



  PROTOKOLL 53 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 135 Interpellation gällande arbetet med 
laddinfrastruktur i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 19/0266 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Sara Ridderstedt (M) inkom den 19 april 2019 med en interpellation gällande 
arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 19 april 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 

 

 
  



  PROTOKOLL 54 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 137  Val av ordföranden och vice 
ordföranden för Revisionen 

 

Beslut 
1. Roger Gerdin (S) utses som ordförande för Revisionen. 

2. Thomas Ljunggren (M) utses som vice ordförande för Revisionen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 
ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 september 2018. 

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

1. Roger Gerdin (S) utses som ordförande för Revisionen. 

2. Thomas Ljunggren (M) utses som vice ordförande för Revisionen. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 

 

 

 

 
  



  PROTOKOLL 55 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 § 136 Anmälningar 
1. Rapport från Länsstyrelsens inspektion av 

överförmyndare/överförmyndarnämnd, 9 november 2018 
  

2. Information till KS och Kommunfullmäkties presidium samt 
myndighetsnämnd - Hantering av olovligt byggande 

  

3. Påminnelse - Kallelse till årsmöte i Östra Sveriges Luftvårdsförbund   

4. Tekniska nämndens beslut § 11 Svar på medborgarförslag angående 
namnändring av rondellen vid Norrboda 

  

5. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 12 – Medborgarförslag om att 
UBG ska samarbeta med KSK och ta fram ett handbollsprogram för 
gymnasiet  
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