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Ledamöter  
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ordförande(M) Jan-Erik 
Björk, 1:a vice ordförande 
(KD) 
Björn-Inge Björnberg, 2:e 
vice ordförande (S)  
Camilla Janson (S)  
Fredrik Kjos (M)  
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Rolf Nersing (S)  
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Martin Normark (L)  
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Annelies Lindblom (V)  
Catharina Andersson (S)  
Lisa Edwards (C)  
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Rasmus Lindstedt (S)  
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Hibo Salad Ali (S)  
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Rolf Andersson (M) 
Börje Wredén (L)  
Börje Svensson (SD)  
Erik Karlsson (V)  

Tjänstgörande ersättare  
Agnieszka Silversjö (SD)  
Seid Alajbegovic (S)  
Anette Nyberg (SD)  
Anders Eklöf (L)  
Mats Zettmar (SD) 
Lars Axelsson (M) 
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Helena Austrell (S) 
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Närvarande ersättare  
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§ 265 Övergripande mål och budget 2020 -
med planering för 2021-2022 

 Dnr KS 19/0008 

Beslut 
1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 13 november 2019. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark 
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

6. Uppföljning under 2020 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2020. 

8. Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2020 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Kommunfullmäktige fastställer Revisionens budget till 1 180 000 kr 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Linda Pettersson (S), Rasmus Lindstedt (S), Seid Alajbegovic 
(S), Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Helena 
Austrell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.  

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 29 maj 2019 budgetdirektiv och tidsplan för 
arbetet med budget 2020.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 
13 november 2019 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2020 
och inriktning för 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–
2022. 

• Nämndernas budgetsförslag, i akt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60 

2. Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag 13 november 2019. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 
november 2019. 

6. Uppföljning under 2020 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2020. 
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8. Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2020 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Åkerlind (M) yrkar på en kompletterande punkt gällande revisionens 
budget:  

”Kommunfullmäktige fastställer Revisionens budget till 1 180 000 kr”. 
Camilla Janson (S) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag till budget 2020. 

Lisa Edwards (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget 2020. 

Lars Åberg (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag budget 2020. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive 
Anders Åkerlinds (M) yrkande gällande en extra punkt om revisionens budget. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag budget 2020. 

Erik Karlsson (V) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag budget 2020. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag till budget 
2020. 

Anette Nyberg (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. 

Börje Svensson (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. 

Björn-Inge Björnberg (S) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag till budget 2020. 

Naser Vukovic (S) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag till budget 2020. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag budget 2020. 

Rolf Nersing (S) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag till budget 2020. 
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Yttranden 
Camilla Janson (S), Katarina Olofsson (SD), Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Lisa Edwards (C), Jan Stefansson (KD), Kaj Bergenhill (L), Tina 
Teljstedt (KD), Mattias Peterson (C), Marcus Sköld (M), Börje Wredén (L), 
Mait Johansson (M), Lars Åberg (L), Sara Ridderstedt (MP), Erik Karlsson 
(V), Anette Nyberg (SD), Börje Svensson (SD), Björn-Inge Björnberg (S), 
Birgitta Nylund (S), Sven-Inge Nylund (S), Naser Vukovic (S), Anders Eklöf 
(L), Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2020, inklusive Anders Åkerlinds 
(M) tilläggsyrkande enligt följande: ”Kommunfullmäktige fastställer 
Revisionens budget till 1 180 000 kr”. 

2. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma 
förslag till budget för 2020. 

3. Sverigedemokraternas förslag till budget för 2020. 

Ordförande Anders Åkerlind (M) ställer förslagen gentemot varandra med 
Kommunstyrelsens förslag som huvudförslag. Han ställer först 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma förslag till 
budget mot Sverigedemokraternas förslag till budget och finner att 
Kommunfullmäktige vill ställa Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets gemensamma förslag till budget mot Kommunstyrelsens förslag 
till budget. 

Ordförande ställer därefter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets gemensamma förslag till budget mot Kommunstyrelsens förslag 
till budget och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till budget. 

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet beslutas i enlighet 
med Kommunstyrelsens förslag till budget, inklusive tilläggsyrkande från 
Anders Åkerlind, röstar ”ja” och de som önskar att ärendet beslutas i enlighet 
med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma 
förslag till budget röstar ”nej”. 

Efter omröstning finner ordföranden 19 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej” 
samt 7 röster på ”avstår att rösta”. Han konstaterar därefter att 
Kommunfullmäktige har fattat beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till 
beslut, inklusive Anders Åkerlinds förslag till tilläggsyrkande. 
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Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD)   X 
Rolf Nersing (S)  X  
Kaj Bergenhill (M) X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD)   X 
Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Marcus Sköld (M) X   
Johan Silversjö (SD)   X 
Hans Åberg (L) X   
Linda Pettersson (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Mait Johansson (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD)   X 
Rasmus Lindstedt (S)  X  
Paul Gustafsson (M) X   
Jan Stefanson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Lisbeth Waern (M) X   
Anette Nyberg (SD)   X 
Anders Eklöf (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Göran Malmestedt (M) X   
Mattias Peterson (C) X   
Hibo Salad Ali (S)  X  
Mats Zettmar (SD)   X 
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Lars Axelsson (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Mats Högberg (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Marlene Juthstrand (KD) X   
Börje Svensson (SD)   X 
Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Under upprop lämnas 19 ja-röster och 15 nej-röster och 7 avstår från att rösta.  

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Bolagen 
• Revisorerna 
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§ 266 Interpellation om att anlägga en gång- 
och cykelväg mellan Håbo-Tibble och 
Bro 

 Dnr KS 19/0601 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Erik Karlsson (V) inkom den 2 november 2019 med en interpellation om att 
anlägga en gång- och cykelväg mellan Håbo-Tibble och Bro. Den 6 november 
2019 beslutade Kommunfullmäktige att interpellationen skulle besvaras vid 
nästkommande sammanträde för Kommunfullmäktige den 27 november 2019. 

Svar 
Tekniska nämndens ordförande Marcus Sköld (M), besvarar interpellationen 
under sammanträdet. 

Yttrande 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 2 november 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Svaret skickas till: 

• Frågeställaren 
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§ 267 Fråga om Coop-lagret i Bro samt 
Nygårds utveckling 

 Dnr KS 19/0663 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser frågan vara besvarad. 

Sammanfattning 
Den 25 november 2019 inkom en fråga från Camilla Janson (S) ställd till 
Kommunstyrelsens ordförande att besvara vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde. Frågan gäller planer för Nygårds utveckling inklusive Coop-
lagret i Bro. 

Svar 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Yttrande 
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Inkommen fråga den 25 november 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser frågan vara besvarad. 

Svaret skickas till: 

• Frågeställaren 
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§ 268 Föreskrifter om avgifter för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Dnr KS 19/0551 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer: 

a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 

b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av 
solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506), 

c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med 
stöd av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med 
undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan 
från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 
hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927) 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar: 
a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 
b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer att samtliga föreskrifter om avgift ska 
gälla från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Miljöavdelningen har under år 2019 sett över kommunens föreskrifter om 
avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 
avgift enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt lag om 
sprängämnesprekursorer. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 
och landstings rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 
område och har karaktären av redaktionella ändringar utifrån bland annat 
Kommunfullmäktiges beslut om ”revidering av timavgift för tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken med flera”, § 135, 21 november 2018. Föreskrift 
om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att vara kompatibel med 
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den nya miljöprövningsförordningen. Föreskrift om avgift för prövning och 
tillsyn av solarieverksamhet är anpassad till den nya strålskyddsförordningen. 
Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer har endast mindre 
ändring i texten gjorts. Miljöavdelningen föreslår att, i enlighet med tidigare 
taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i 
oktober månad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019. 
• ”Beslut om revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med flera”, Kommunfullmäktige, § 135, 21 november 
2018. 

• ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Vägledning om SKL:s 
taxeunderlag inom miljöbalkens område” Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2018. 

• ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Handledning om SKL:s 
taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxabilagor” Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2018. 
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Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  

fastställa förslag till: 
a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 
b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av 

solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506), 

c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med 
stöd av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med 
undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan 
från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 
hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927) 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
e. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 
f. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  
fastställa att samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 
januari 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 
  



  PROTOKOLL 15 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 269 Delårsbokslut januari - augusti 2019 
 Dnr KS 19/0007 

Beslut 
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2019 med helårsprognos godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Linda Pettersson (S), Rasmus Lindstedt (S), Seid Alajbegovic 
(S), Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Helena 
Austrell (S) deltar inte i beslutet 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) deltar inte 
i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD), 
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Mats Zettmar (SD), Börje 
Svensson (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 
januari till och med augusti 2019. Underlaget utgörs bland annat av 
nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning.  
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 87,7 mnkr (85,1 mnkr).  

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 
med 35,4 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,1 mnkr. Inga 
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr 
exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från 
exploateringsverksamheten.  

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr och 
finansnettot bidrar till överskottet med 2,7 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 
19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas 
lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark med ett 
netto på 34,2 mnkr. Av nämnderna beräknas Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden redovisa ett underskott på 9,7 mnkr, ekonomiskt 
bistånd 8 mnkr, Utbildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 mnkr och 
Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett 
underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter.  



  PROTOKOLL 16 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat liksom 
semesterlöneskulden 4 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,8 mnkr 
bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 
mnkr bättre än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019.  

• Delårsbokslut januari – augusti 2019 med helårsprognos.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2019 med helårsprognos godkänns. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder  

• Upplands-Bro Kommunföretag  

• AB Upplands-Brohus  

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB  

• Österhöjdens Garage AB  

• Revisorerna  
  



  PROTOKOLL 17 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 270 Riktlinje för övergripande styrdokument 
 Dnr KS 19/0566 

Beslut 
1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

antas. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta fram 
erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna verkställas och följas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 
Björnberg (S), Linda Pettersson (S), Rasmus Lindstedt (S), Seid Alajbegovic 
(S), Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Helena 
Austrell (S) deltar inte i beslutet 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) deltar inte 
i beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamheten i Upplands-Bro kommun bedrivs med vägledning av ett stort 
antal olika styrdokument. Det finns över 650 styrdokument i kommunen idag. 
Dessa saknar en gemensam struktur och ordning för framtagande och beslut. 
Detta gör att det finns en stor otydlighet och osäkerhet kring vilka 
styrdokument som gäller, hur de ska benämnas och var de ska publiceras. Den 
nu föreslagna riktlinjen innehåller en beskrivning över de styrdokument som vi 
ska ha i vår kommun, vad de ska reglera samt var de ska beslutas och 
publiceras. Riktlinjen syftar till att göra tillämpning och utformning av 
styrdokument i kommunen mer enhetliga och tydliga samt säkerställa 
regelbunden revidering. 

Riktlinjen för övergripande styrdokument är en del i ett större arbete som pågår 
på kommunledningskontoret kring att skapa större tydlighet och enhetlighet 
kring rutiner och processer i kommunen. Målsättningen är att detta ska leda till 
ökad kvalitét och mer effektiva processer i kommunens verksamheter. Det 
skapar även en ökad trygghet för såväl kommunmedlemmar, förtroendevalda 
som anställda att kommunens verksamheter bedrivs på ett rättssäkert sätt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019 

• Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 



  PROTOKOLL 18 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 
antas. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta fram 
erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna verkställas och följas. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Samtliga kontorschefer 

  



  PROTOKOLL 19 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 271 Val av ny ersättare i Valnämnden efter 
Monica Nordebo (L) 

 Dnr KS 19/0555 

Beslut 
Nawal Al-Ibrahim (L) väljs till ny ersättare i Valnämnden. 

Sammanfattning 
Monica Nordebo (L) begärde den 11 oktober 2019 att bli entledigad som 
ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 
Valnämnden.  

Förslag till beslut 
Till ny ersättare i Valnämnden utses: XX (L) 

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

Nawal Al-Ibrahim (L) väljs till ny ersättare i Valnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Valnämnden 
• Kommunsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 20 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 272 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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

Förslag till beslut 
Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: XX och XX. 

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

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 21 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 273 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

Förslag till beslut 
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

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

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 22 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 274 Val av ledamöter och ersättare i 
Socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 23 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamot i Valnämnden utses XX (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses XX (MP). 

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

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 24 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 276 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

Förslag till beslut 
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses XX. 

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

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 25 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses XX (SD). 

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

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 26 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 278 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Jan Westin (S) 

 Dnr KS 19/0562 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) 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 17 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan Westin (S). 

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

Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 27 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX 

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

Ärendet bordläggs. 

  



  PROTOKOLL 28 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 280 Allmänhetens frågor 
Vid sammanträdet besvarades tre frågor från allmänheten. 

• Fråga gällande arbetsplatser på Cooplagret besvarades av 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M). 

• Fråga om bullervall, Brunna 5:1, mellan Granhammarvägen och 
Banjovägen, besvarades av Tekniska nämndens ordförande Marcus 
Sköld (M). 

• Fråga om stöd för de som arbetar med trygghet i kommunen besvarades 
av Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M). 

  



  PROTOKOLL 29 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 281 Anmälningar 

1. Tekniska nämndens beslut § 88 - Sammanträdestider för Tekniska 
nämnden 2020 

2. Tekniska nämndens beslut § 81 - Medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

3. Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom 
Upplands-Bro kommun 

4. Tekniska nämndens beslut § 80 - Medborgarförslag om att ordna 
belysning på gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro 

5. Synpunkter från föreningen Hela Sveriges Järnväg adresserat till 
samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 

6. Tekniska nämndens beslut § 83 - Förslag till ny taxa för upplåtelse av 
offentlig plats 

7. Tekniska nämndens beslut § 87 - Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
8. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 44 - Förslag till 

organisationsförändring för Daglig verksamhe 
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