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Tjänstgörande ersättare 
Mats Högberg (M) 
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§ 159 Medborgarförslag om markanvisning 
för bostäder som planeras att byggas i 
form av byggemenskap 

 Dnr KS 18/0495 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 3 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska fatta 
ett principbeslut om att en byggemenskap ska kunna få en markanvisning i 
kommunen för att kunna bygga bostäder. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 3 december 2018. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
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§ 160 Medborgarförslag om att se över 
bidragssystemet Snabb Slant 

 Dnr KS 18/0464 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning 
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att se över 
bidragssystemet Snabb Slant. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 14 november 2018. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställarna 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 161 Medborgarförslag om att ha solceller på 
taken, Kungsängens nya IP 

 Dnr KS 18/0451 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att ha solceller på 
taken vid Kungsängens nya IP. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 14 november 2018. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 162 Medborgarförslag angående att införa 
Grön rutt för post- och avfallshantering i 
kommunen 

 Dnr KS 18/0064 

Beslut 
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Grön rutt för 
avfalls- och posthantering i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår 
att en så kallad Grön rutt för avfalls- och posthantering införs i kommunen. 
Införandet av Grön rutt innebär att brevlådor och sopkärl placeras på samma 
sida av vägen. Som argument för införandet av Grön rutt anges att det skulle 
innebära en minskad körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång vid 
postutdelning och avfallsupphämtning i villaområden i kommunen, samt bidra 
till reducerade utsläpp av växthusgaser. Förslagsställaren menar vidare att grön 
rutt inledningsvis skulle kunna implementeras i nya bostadsområden i 
kommunen såsom exempelvis Tegelhagen eller Rankhus och att det således 
redan initialt skulle fungera som ett verktyg för kommunen till att påverka 
utsläppen. 

Kommunstyrelsen ser att förslaget om att införa grön rutt skulle kunna 
innebära positiva miljöeffekter för kommunen. Kommunstyrelsen kan dock 
inte kan ta ställning huruvida införandet av grön rutt är möjligt i Upplands-Bro 
kommun och föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för Grön rutt för avfalls- och 
posthantering i kommunens nybyggnationsområden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag som inkom den 11 februari 2018. 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2018. 

• Miljöbalk (SFS 1998:808) 

• Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun (giltig 
fr.o.m. 2014-03-01) 

  



  PROTOKOLL 11 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Grön rutt för 
avfalls- och posthantering i Upplands-Bro kommun. 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
• Förslagsställaren 
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§ 163 Svar på medborgarförslag om att varje 
nybyggt flerbostadshus ska ha två 
parkeringsplatser. 

 Dnr KS 17/0209 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på det 
samhälleliga engagemang som förslagsställaren visar. Förslagsställaren föreslår 
att det för varje lägenhet i ett nybyggt flerbostadshus ska byggas två 
parkeringsplatser.  

Antalet parkeringsplatser som ska finnas per lägenhet styrs av detaljplanen. Det 
faktiska bilinnehavet i kommunens tätorter är ungefär 0,5 bilar per bostad 
vilket tydligt talar för att ett antal om två p-platser per bostad är för högt.  

Av denna anledning kan det dessvärre inte anses skäligt att i planer för 
nybyggnation av flerbostadshus bygga två parkeringsplatser och förslaget kan 
därför inte genomföras. Kommunstyrelsen kommer dock fortsättningsvis i 
varje detaljplaneprocess beakta och avväga behovet av antalet 
parkeringsplatser. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inlämnat den 10 juni 2017 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 8 november 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige  

Medborgarförslaget anses besvarat med denna tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

 
  



  PROTOKOLL 13 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 164 Fastställande av antal ledamöter i 
utbildningsnämnden 

 Dnr KS 18/0476 

Beslut 
Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslutade kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i 
utbildningsnämnden till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018. 

• Kommunstyrelsens beslut, § 49, den 5 december 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern yrkar genom Martin 
Normark (L) på att antalet ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden 
fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar genom Camilla 
Janson (S) bifall till liggande förslag, det vill säga 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Att antalet ledamöter och 
ersättare i utbildningsnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare samt 
att antalet ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden fastställs till 11 
ledamöter och 11 ersättare. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige fastställer antalet ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen till 12 ledamöter och 12 ersättare.  

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Den 
som vill att antalet fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare röstar Ja. Den 
som vill att antalet fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Mats Högberg (M) X   
Anette Nyberg (SD)  X 

 

Rolf Nersing (S)  X  
Kaj Bergenhill (M) X   
Martin Normark (L) X   

Mats Zettmar (SD)  X 
 

Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Helena Austrell (S)  X  

Anders Åkerlind (M) X   
Johan Silversjö (SD)  X 

 

Hans Åberg (L) X   
Linda Pettersson (S)  X  
Klas Dürhagen (MP)  X  
Marcus Sköld (M) X   

• (SD)   
 

Rasmus Lindstedt (S)  X  
Arne Vallqvist (M) X   

Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Kimmo Lindstedt (S)  X  
Paul Gustafsson (M) X   

•  (SD)   
 

Linda Du Rietz (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Lisbeth Waern (M) X   
Mattias Peterson (C) X   

Jan Lannefeldt (S) 
 

X  
Jan Ramstedt (SD)  X 

 

Björn Elfvelin (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmestedt (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   

Börje Svensson (SD)  X  
Erik Karlsson (V)  X  
Linnea Nilsson (S)  X  

 

Under upprop lämnas 19 (nitton) Ja-röster och 20 (tjugo) Nej-röster. Ingen 
ledamot eller tjänstgörande ersättare avstår från att rösta. Ordförande finner att 
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kommunfullmäktige beslutar att fastställa antalet ledamöter och ersättare i 
utbildningsnämnden till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig 
mot beslutet med följande motivering: 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Utbildningsnämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 165 Fastställande av antal ledamöter i 
socialnämnden 

 Dnr KS 18/0477 

Beslut 
Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslutade kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 
11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018. 

• Kommunstyrelsens beslut, § 50, den 5 december 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar genom Camilla 
Janson (S) bifall till liggande förslag, det vill säga 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna medges lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Yttrande 
Martin Normark (L)yttrar sig i ärendet. 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Socialnämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 
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§ 166 Fastställande av antal ledamöter i 
Bygg- och miljönämnden 

 Dnr KS 18/0471 

Beslut 
Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslutade kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och 
miljönämnden till 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018 

• Kommunstyrelsens beslut, § 51, den 5 december 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 7 ledamöter och 7 
ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern yrkar genom Martin 
Normark (L) på att antalet ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden 
fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Socialdemokraterna yrkar, genom Camilla Janson (S), bifall till förslag om 11 
ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige fastställer att antalet ledamöter och ersättare i bygg- och 
miljönämnden blir 11 ledamöter och 11 ersättare. 
  



  PROTOKOLL 19 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna medges lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 

  



  PROTOKOLL 20 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 167 Fastställande av antal ledamöter i 
Tekniska nämnden 

 Dnr KS 18/0472 

Beslut 
Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslutade kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i tekniska nämnden 
till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018. 

• Kommunstyrelsens beslut, 52, den 5 december 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna medges lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Tekniska nämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 

 
  



  PROTOKOLL 21 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 168 Fastställande av antal ledamöter i 
Kultur- och fritidsnämnden 

 Dnr KS 18/0473 

Beslut 
Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 
11 ersättare. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslutade kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i kultur och -
fritidsnämnden till 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018 

• Kommunstyrelsens beslut, § 53, den 5 december 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 
11 ersättare. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna medges lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 



  PROTOKOLL 22 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 169 Inrättande av äldre- och 
omsorgsnämnd samt antagande av 
reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnd 

 Dnr KS 18/0421 

Beslut 
1. En äldre- och omsorgsnämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden 

kommer att vara omsorg om äldre och vissa funktionsnedsatta, inrättas 
från och med den 1 januari 2019. 

2. Antalet i äldre- och omsorgsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

3. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med bilaga 
att börja gälla den 1 januari 2019. 

4. De handlingar som tillhör socialnämnden ska från och med den 1 
januari 2019 överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden i de fall de har 
anknytning till de verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden tar 
över från socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagande 
av socialnämnden om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som äldre- och omsorgsnämnden. 

5. Taxor och avgifter för äldreomsorgen samt dess 
tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2019 föras över från 
socialnämnden till äldre- och omsorgsnämnden och därmed tillämpas i 
äldre- och omsorgsnämnden avseende verksamhet som nämnden 
ansvarar för. Vad som föreskrivs avseende socialnämnden i taxa och 
avgifter för äldreomsorgen samt dess tillämpningsanvisningar, ska 
istället från den 1 januari 2019 avse äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd. Med 
anledning av inrättandet av den nya nämnden måste reglemente för den nya 
nämnden antas vilket i sin tur påverkar socialnämndens reglemente då den nya 
äldre- och omsorgsnämndens uppgifter och verksamhetsområde tidigare legat 
hos socialnämnden. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett 
reglemente för äldre- och omsorgsnämnden i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag. 
  



  PROTOKOLL 23 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 november 2018. 
• Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1 En äldre- och omsorgsnämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden 
kommer att vara omsorg om äldre och vissa funktionsnedsatta, inrättas 
från och med den 1 januari 2019. 

2 Antalet i äldre- och omsorgsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

3 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med bilaga 
att börja gälla den 1 januari 2019. 

4 De handlingar som tillhör socialnämnden ska från och med den 1 
januari 2019 överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden i de fall de har 
anknytning till de verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden tar 
över från socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagande 
av socialnämnden om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som äldre- och omsorgsnämnden. 

5 Taxor och avgifter för äldreomsorgen samt dess 
tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2019 föras över från 
socialnämnden till äldre- och omsorgsnämnden och därmed tillämpas i 
äldre- och omsorgsnämnden avseende verksamhet som nämnden 
ansvarar för. Vad som föreskrivs avseende socialnämnden i taxa och 
avgifter för äldreomsorgen samt dess tillämpningsanvisningar, ska 
istället från den 1 januari 2019 avse äldre- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar genom Camilla Janson (S) bifall till beslutspunkt 1 
och 2 och deltar inte i beslut av övriga punkter. 

Vänsterpartiet meddelar genom Erik Karlsson (V) att de ställer sig bakom 
Socialdemokraternas förslag om att bifalla punkt 1 och 2 och deltar inte i beslut 
om övriga punkter. 

Tina Teljstedt (KD) yrkar bifall till alla beslutspunkter. 

Klas Dürhagen (MP) meddelar att Miljöpartiet stödjer Socialdemokraternas 
förslag. 
  



  PROTOKOLL 24 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige först kan besluta om punkt 1 och 2 
och finner bifall. Ordföranden har därefter uppfattat att Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte deltar i övriga beslutspunkter. Han frågar 
om övriga är redo att gå till beslut om punkt 3-5 enligt liggande förslag till 
beslut och finner bifall. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltar inte i 
kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 3-5. 

Protokollsanteckning 
• Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna medges 

lämna följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

• Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillåts lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna deltar ej i beslutspunkt 3, 4 och 5 med anledning av att 
det går emot tidigare beslut i kommunfullmäktige. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 november 2018 återremitterades kommunstyrelsens 
reglemente enligt nedan: 

Kommunfullmäktiges beslut § 141 - Reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen:  
Ärendet återremitteras med följande motivering: ”Det är viktigt att 
beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en sammanhållen 
process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del som en helhet, 
yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen för 
kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden 
och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är att 
återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade reglementen 
för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av reglementena 
ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.” 
   



  PROTOKOLL 25 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Samtliga nämnder 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 

   



  PROTOKOLL 26 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 170 Inrättande av gymnasie- och 
arbetslivsnämnd samt antagande av 
reglemente för gymnasie- och 
arbetslivsnämnden  

 Dnr KS 18/0422 

Beslut 
1. En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars ansvarsområden framgår av 

reglemente inrättas från och med den 1 januari 2019. 
2. Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden 

fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 
3. Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas enligt bilaga, 

att börja gälla den 1 januari 2019. 
4. De handlingar som tillhör utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

ska från och med den 1 januari 2019 överlämnas till gymnasie- och 
arbetslivsnämnden i de fall de har anknytning till de verksamheter som 
gymnasie- och arbetslivsnämnden tar över. Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 
förpliktelse på grund av åtagande av utbildningsnämnden eller 
kommunstyrelsen om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som gymnasie- och arbetslivsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 
januari 2019 föras över från utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
till gymnasie- och arbetslivsnämnden och därmed tillämpas i gymnasie- 
och arbetslivsnämnden avseende verksamhet som nämnden ansvarar 
för. 

6. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 
reglementena, som inte innebär ändringar i sak. 

Sammanfattning 
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en gymnasie- och 
arbetslivsnämnd. Med anledning av inrättandet av den nya nämnden måste 
reglemente för den nya nämnden antas, vilket i sin tur påverkar 
utbildningsnämndens och kommunstyrelsens reglementen då den nya 
gymnasie- och arbetslivsnämndens uppgifter och verksamhetsområde tidigare 
legat hos utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018. 
• Reglemente för gymnasie- och utbildningsnämnden. 



  PROTOKOLL 27 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1 En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars ansvarsområden framgår av 

reglemente inrättas från och med den 1 januari 2019. 
2 Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden 

fastställs till 11 ledamöter och 11 ersättare. 
3 Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas enligt bilaga, 

att börja gälla den 1 januari 2019. 
4 De handlingar som tillhör utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

ska från och med den 1 januari 2019 överlämnas till gymnasie- och 
arbetslivsnämnden i de fall de har anknytning till de verksamheter som 
gymnasie- och arbetslivsnämnden tar över. Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 
förpliktelse på grund av åtagande av utbildningsnämnden eller 
kommunstyrelsen om åtagandet har anknytning till de verksamheter 
som gymnasie- och arbetslivsnämnden har. 

5 Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 
januari 2019 föras över från utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
till gymnasie- och arbetslivsnämnden och därmed tillämpas i gymnasie- 
och arbetslivsnämnden avseende verksamhet som nämnden ansvarar 
för. 

6 Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 
reglementena, som inte innebär ändringar i sak. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar genom Camilla Janson (S) bifall till beslutspunkt 1 
och 2 och deltar inte i beslut av övriga punkter. 

Vänsterpartiet meddelar genom Erik Karlsson (V) att de ställer sig bakom 
Socialdemokraternas förslag om att bifalla punkt 1 och 2 och deltar inte i beslut 
om övriga punkter. 

Klas Dürhagen (MP) meddelar att Miljöpartiet stödjer Socialdemokraternas 
förslag. 

Martin Normark yrkar, för Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas 
och Centerpartiets räkning, bifall till samtliga beslutspunkter.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige först kan besluta om punkt 1 och 2 
och finner bifall. Ordföranden har därefter uppfattat att Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte deltar i övriga beslutspunkter. Han frågar 
om övriga är redo att gå till beslut om punkt 3-6 enligt liggande förslag till 
beslut och finner bifall. 



  PROTOKOLL 28 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltar inte i 
kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 3-6. 

Protokollsanteckningar 
• Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna medges 

lämna följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet beslutat att den majoritet, Alliansen, som röstats fram av 
kommunfullmäktige att leda kommunen i kommunstyrelsen inte ges samma 
möjlighet i nämnder och styrelser. Där ges den samlade oppositionen majoritet 
och kan när de finner samstämmighet hindra Alliansens förslag till beslut. 
Detta är förstås ett försvårande även om problemet inte gör det omöjligt att 
leda kommunen på ett fortsatt framgångsrikt sätt.” 

• Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillåts lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna deltar ej i beslutspunkt 3, 4, 5 och 6 med anledning av att 
det går emot tidigare beslut i kommunfullmäktige. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 november 2018 återremitterades kommunstyrelsens 
reglemente enligt nedan: 

Kommunfullmäktiges beslut § 141 - Reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen:  
Ärendet återremitteras med följande motivering: ”Det är viktigt att 
beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en sammanhållen 
process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del som en helhet, 
yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen för 
kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden 
och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är att 
återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade reglementen 
för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av reglementena 
ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Samtliga nämnder 
• Kommundirektör 
• Utvecklingschef 
• Kanslichef 
• Kommunjurist 

 
  



  PROTOKOLL 29 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 171 Revidering av reglemente för 
gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor 

 Dnr KS 18/0442 

Beslut 
Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor antas i 
enlighet med bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Järfälla kommun har lämnat ett förslag på en revidering av reglementet för 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. De ändringar som föreslås för den 
gemensamma nämnden är dels ett förtydligande av nämndens uppdrag samt en 
uppdatering för att anpassa reglementet enligt den nya kommunallagen och den 
nya dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2018.  
• Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor antas i 
enlighet med bilagt förslag. 
Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 
• Kanslichef 
• Utvecklingschef 
• Samhällsbyggnadschef 
• Kommunjurist 

 
  



  PROTOKOLL 30 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 172 Val av ledamöter och ersättare till 
gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor 

 Dnr KS 18/0510 

Beslut 
1. Kerstin Ahlin (S) och Martin Normark (L) utses till ledamöter i den 

gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.  

2. Björn Liljedahl (M) och Jessica Dannefalk (S) utses till ersättare i den 
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.  

3. Till vice ordförande i den gemensamma nämnden för 
familjerättsligafrågor utses Martin Normark (L) 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun har sedan 2008 en gemensam 
nämnd för familjerättsliga frågor. Den gemensamma nämnden består enligt 
gällande reglemente av fem ledamöter och fem ersättare. Järfälla kommun 
utser tre ledamöter och tre ersättare. Upplands-Bro kommun utser två 
ledamöter och två ersättare. Järfälla kommun utser ordförande och Upplands-Bro 
kommun utser vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

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

1. Kerstin Ahlin (S) och Martin Normark (L) utses till ledamöter i den 
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.  

2. Björn Liljedahl (M) och Jessica Dannefalk (S) utses till ersättare i den 
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.  

3. Till vice ordförande i den gemensamma nämnden för 
familjerättsligafrågor utses Martin Normark (L) 

 Beslutet skickas till: 

• Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 31 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 173 Val av ledamöter och ersättare i 
utbildningsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0502 

Beslut 
1. Till ledamöter i utbildningsnämnden utses: 

Rolf Nersing(S) 
Björn-Inge Björn Berg (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Kaj Bergenhill (M) 
Fredrik Sternbrink (M) 
Johan Tholander (SD) 
Navdeep Singh Bathia (SD) 
Ingvar Landälv (KD) 
Thomas Carneheim (V) 
Lars Thomasson (C) 
Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i utbildningsnämnden utses: 
Camilla Janson (S) 
Mary Svenberg (S) 
Lena Åkerlind (M) 
Daniel Walfridsson (M) 
Börje Svensson (SD) 
Bordläggning (SD) 
Gunilla Nyberg (KD) 
Anita Edman (V) 
Daphne Frithjiofsen (C) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 
Kerstin Krantz Durhagen (MP) 

3. Till ordförande i utbildningsnämnden utses Kaj Bergenhill (M). 
4. Till vice ordförande i utbildningsnämnden utses Hans Åberg (L) 
5. Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses Rolf Nersing (S) 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i utbildningsnämnden 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. 



  PROTOKOLL 32 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

1 Till ledamöter i utbildningsnämnden utses: 
Rolf Nersing(S) 
Björn-Inge Björn Berg (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Kaj Bergenhill (M) 
Fredrik Sternbrink (M) 
Johan Tholander (SD) 
Navdeep Singh Bathia (SD) 
Ingvar Landälv (KD) 
Thomas Carneheim (V) 
Lars Thomasson (C) 
Hans Åberg (L) 

2 Till ersättare i utbildningsnämnden utses: 
Camilla Janson (S) 
Mary Svenberg (S) 
Lena Åkerlind (M) 
Daniel Walfridsson (M) 
Börje Svensson (SD) 
Bordläggning (SD) 
Gunilla Nyberg (KD) 
Anita Edman (V) 
Daphne Frithjiofsen (C) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 
Kerstin Krantz Durhagen (MP) 

3 Till ordförande i utbildningsnämnden utses Kaj Bergenhill (M). 
4 Till vice ordförande i utbildningsnämnden utses Hans Åberg (L) 
5 Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses Rolf Nersing (S) 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 33 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 174 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 
Anni Ullberg (S) 
Susanne Engzell (S) 
Lisbeth Waern (M) 
Cecilia Norlin (M) 
Anette Nyberg (SD) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Daniel Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Martin Normark (L) 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 
Jessica Dannefalk (S) 
Sadid Hossain (S) 
Helena Austrell (S) 
Marcus Sköld (M) 
Malin Fornander (M) 
Annelie Åberg (SD) 
Bordläggning (SD) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Sussanne Persson (V) 
Berit Brofalk (C) 
Ulf Hilonen (L) 

3. Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 
4. Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 
5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

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. 



  PROTOKOLL 34 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 
Kerstin Ahlin (S) 
Anni Ullberg (S) 
Susanne Engzell (S) 
Lisbeth Waern (M) 
Cecilia Norlin (M) 
Anette Nyberg (SD) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Martin Normark (L) 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 
Jessica Dannefalk (S) 
Sadid Hossain (S) 
Helena Austrell (S) 
Marcus Sköld (M) 
Malin Fornander (M) 
Annelie Åberg (SD) 
Bordläggning (SD) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Sussanne Persson (V) 
Berit Brofalk (C) 
Ulf Hilonen (L) 

3 Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 
4 Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 
5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 35 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 175 Val av ledamöter och ersättare i bygg- 
och miljönämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 
 

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 
Jan Lannefelt (S) 
Rasmus Lindstedt (S) 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Göran Malmestedt (M) 
Ehrling Weibust (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Jan Ramstedt (SD) 
Jarl Teljstedt (KD) 
Per Lindahl (C) 
Börje Wredén (L) 
Erik Karlsson (V) 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 
Jan Westin (S) 
Jane Eklund (S) 
Lilja Johansson Lindfors (S) 
Andreas Åström (M) 
Klas Berlin (M) 
Bordläggning (SD) 
Bordläggning (SD) 
Bordläggning (V) 
Bordläggning (C) 
Malte Hildingsson (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén. 
4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt 

(M) 
5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan 

Lannefelt (S) 

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. 



  PROTOKOLL 36 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

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

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses: 
Jan Lannefelt (S) 
Rasmus Lindstedt (S) 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Göran Malmestedt (M) 
Ehrling Weibust (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Jan Ramstedt (SD) 
Jarl Teljstedt (KD) 
Per Lindahl (C) 
Börje Wredén (L) 
Erik Karlsson (V) 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: 
Jan Westin (S) 
Jane Eklund (S) 
Lilja Johansson Lindfors (S) 
Andreas Åström (M) 
Klas Berlin (M) 
Bordläggning (SD) 
Bordläggning (SD) 
Bordläggning (V) 
Bordläggning (C) 
Malte Hildingsson (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 

3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén. 
4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmestedt 

(M) 
5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan 

Lannefelt (S) 

Beslutsgång 
Paul Gustavsson (M) begär ajournering för att valberedningen ska kunna 
presentera 11 ledamöter och 11 ersättare enligt beslut i § 166. Sammanträdet 
ajourneras i tio minuter innan det återupptas för beslut. 
  



  PROTOKOLL 37 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 38 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 176 Val av ledamöter och ersättare i 
tekniska nämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0507 

Beslut 
1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses: 

Catharina Andersson (S) 
Linnea Nilsson (S) 
Maikki Lemne (S) 
Marcus Sköld (M) 
Sune Alsgren (M) 
Jan Ramstedt (SD) 
Börje Svensson (SD) 
Kjell A Johansson (V) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Per Lindahl (C) 
Sören Fridman (L) 

2. Till ersättare i tekniska nämnden utses: 
Harry Holmström (S) 
Leif Janson (S) 
Jan-Erik Tärnström (M) 
Andreas Åström (M) 
Rolf Ringstrand (SD) 
Bordläggning (SD) 
Per-Erik Nordell (KD) 
Amal Yazigi (V) 
Anders Bjurefors (C) 
André Javdan (L) 
Tilman D Thuselius (MP) 

3. Till ordförande i tekniska nämnden utses Marcus Sköld (M). 
4. Till vice ordförande i tekniska nämnden utses Karl-Erik Lindholm 

(KD). 
5. Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses Catharina 

Andersson (S). 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i tekniska nämnden 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. 



  PROTOKOLL 39 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

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

1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses: 
Catharina Andersson (S) 
Linnea Nilsson (S) 
Maikki Lemne (S) 
Marcus Sköld (M) 
Sune Alsgren (M) 
Jan Ramstedt (SD) 
Börje Svensson (SD) 
Kjell A Johansson (V) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Per Lindahl (C) 
Sören Fridman (L) 

2. Till ersättare i tekniska nämnden utses: 
Harry Holmström (S) 
Leif Janson (S) 
Jan-Erik Tärnström (M) 
Andreas Åström (M) 
Rolf Ringstrand (SD) 
Bordläggning (SD) 
Per-Erik Nordell (KD) 
Amal Yazigi (V) 
Anders Bjurefors (C) 
André Javdan (L) 
Tilman D Thuselius (MP) 

3 Till ordförande i tekniska nämnden utses Marcus Sköld (M). 
4 Till vice ordförande i tekniska nämnden utses Karl-Erik Lindholm 

(KD). 
5 Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses Catharina 

Andersson (S). 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 40 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 177 Val av ledamöter och ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0509 

Beslut 
1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

Naser Vukovic (S) 
Seid Alajbegovic (S) 
Hibo Salad Ali (S) 
Paul Gustafsson (M) 
Stanislav Lewalski (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Linus Stefanson (KD) 
Khalouta Simba (V) 
Mattias Peterson (C) 
Anders Eklöf (L) 

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 
Susanne Engzell (S) 
Leif Janson (S) 
Linda Pettersson (S) 
Mats Högberg (M) 
Mohamed Guezguez (M) 
Rolf Ringstrand (SD) 
Bordläggning (SD) 
Sofia Nordell-Ogevall (KD) 
Kurshid Chowdhury (V) 
Göran Söderqvist (C) 
Marianne Stigle (L) 

3. Till ordförande utses: Mattias Peterson (C). 
4. Till vice ordförande utses: Paul Gustafsson (M). 
5. Till andre vice ordförande utses: Naser Vukovic (S). 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden 
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 11 december 2018. 



  PROTOKOLL 41 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

1 Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 
Naser Vukovic (S) 
Seid Alajbegovic (S) 
Hibo Salad Ali (S) 
Paul Gustafsson (M) 
Stanislav Lewalski (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Linus Stefanson (KD) 
Khalouta Simba (V) 
Mattias Peterson (C) 
Anders Eklöf (L) 

2 Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 
Susanne Engzell (S) 
Leif Janson (S) 
Linda Pettersson (S) 
Mats Högberg (M) 
Mohamed Guezguez (M) 
Rolf Ringstrand (SD) 
Bordläggning (SD) 
Sofia Nordell-Ogevall (KD) 
Kurshid Chowdhury (V) 
Göran Söderqvist (C) 
Marianne Stigle (L) 

3 Till ordförande utses: Mattias Peterson (C). 
4 Till vice ordförande utses: Paul Gustafsson (M). 
5 Till andre vice ordförande utses: Naser Vukovic (S). 

 
Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 42 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 178 Val av ledamöter och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 
Kjell Borg (M) 
Johan Silversjö (SD) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Gloria Cederlöf (V) 
Anna Thorburn (C) 
Anders Eklöf (L) 
Bordläggning (MP) 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 
Mikki Lemne (S) 
Stanislav Lewalski (M) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Anna-Maj Lilly (KD) 
Erik Karlsson (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Monica Nordebo (L) 
Bordläggning (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 
4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

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 Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 
Bengt Johansson (S) 
Kjell Borg (M) 
Johan Silversjö (SD) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Gloria Cederlöf (V) 



  PROTOKOLL 43 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Anna Thorburn (C) 
Anders Eklöf (L) 
Bordläggning (MP) 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 
Mikki Lemne (S) 
Stanislav Lewalski (M) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Anna-Maj Lilly (KD) 
Erik Karlsson (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Monica Nordebo (L) 
Bordläggning (MP) 

3 Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 
4 Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar på att Bengt Johansson (S) utses till ordförande för 
valnämnden. 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Martin 
Normark (L) yrkar på valnämndens förslag om att utse Karl-Erik Lindholm 
(KD) till ordförande i valnämnden. 

Erik Karlsson (V) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordförande i valnämnden. 

Klas Dürhagen (MP) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordföranden 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i 
valnämnden i enlighet med valberedningens förslag. 

Ordföranden finner sen att det finns två förslag till beslut till ordförande i 
valnämnden, Karl-Erik Lindholm (KD) och Bengt Johansson (S). 

Ordföranden finner att sluten votering begärs. Efter omröstning finner 
ordföranden att Karl-Erik Lindholm (KD) utses till ordföranden för 
valnämnden. 
  



  PROTOKOLL 44 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Omröstningsresultat 
Under sluten votering lämnas följande röster: 

Karl-Erik Lindholm (KD) 19 röster, Bengt Johansson (S) 15 röster, 6 blanka 
röster. 

Beslutet skickas till: 

• Valnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 45 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 179 Val av ledamöter och ersättare i äldre- 
och omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 
1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Juan Chacon (S) 
Anders Åkerlind (M) 
Björn Liljedahl (M) 
Annette Nyberg (SD) 
Annelie Åberg (SD) 
Tina Teljstedt (KD) 
Kristina Henriksson (V) 
Berit Brofalk (C) 
Irene Eklöf (L) 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 
Morgan Lindholm (S) 
Anni Ullberg (S) 
Arne Vallqvist (M) 
Vesna Rajic (M) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Bordläggning (SD) 
Marianne Manell (KD) 
Monica Vasquez (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Monica Nordebo (L) 
Klas Dürhagen (MP) 

3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 
4. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 
5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 

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. 



  PROTOKOLL 46 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses: 
Kerstin Ahlin (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Juan Chacon (S) 
Anders Åkerlind (M) 
Björn Liljedahl (M) 
Annette Nyberg (SD) 
Annelie Åberg (SD) 
Tina Teljstedt (KD) 
Kristina Henriksson (V) 
Berit Brofalk (C) 
Irene Eklöf (L) 

2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses: 
Morgan Lindholm (S) 
Anni Ullberg (S) 
Arne Vallqvist (M) 
Vesna Rajic (M) 
Helena Jönsson Lundgren (SD) 
Bordläggning (SD) 
Marianne Manell (KD) 
Monica Vasquez (V) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Monica Nordebo (L) 
Klas Dürhagen (MP) 

3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD). 
4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders 

Åkerlind (M). 
5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin 

Ahlin (S). 
Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 47 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 180 Val av ledamöter och ersättare i 
gymnasie- och arbetslivsnämnden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0503 

Beslut 
1. Till ledamöter i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 

Camilla Janson (S) 
Lilja Johansson Lindfors (S) 
Hibo Salad Ali (S) 
Masoud Zadeh (M) 
Kerstin Molander (M) 
Johan Tholander (SD) 
Navdeep Singh Bathia (SD) 
Anna-Maj Lilly (KD) 
Kurshid Chowdhury (V) 
Lisa Edwards (C) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 

2. Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 
Bassem Majid (S) 
Birgitta Holmström (S) 
Linda Pettersson (S) 
Arne Vallqvist (M) 
Mohamed Guezguez (M) 
Börje Svensson (SD) 
Bordläggning (SD) 
Bordläggning (KD) 
Annelise Lindblom (V) 
Michelle Lindahl (C) 
Linda du Rietz (L) 

3. Till ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Lisa Edwards 
(C). 

4. Till vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Masoud 
Zadeh (M). 

5. Till andre vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses 
Camilla Janson (S).  

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att inrätta en gymnasie- och arbetslivsnämnd 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. 



  PROTOKOLL 48 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

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

1 Till ledamöter i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 
Camilla Janson (S) 
Lilja Johansson Lindfors (S) 
Hibo Salad Ali (S) 
Masoud Zadeh (M) 
Kerstin Molander (M) 
Johan Tholander (SD) 
Navdeep Singh Bathia (SD) 
Anna-Maj Lilly (KD) 
Kurshid Chowdhury (V) 
Lisa Edwards (C) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 

2 Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: 
Bassem Majid (S) 
Birgitta Holmström (S) 
Linda Pettersson (S) 
Arne Vallqvist (M) 
Mohamed Guezguez (M) 
Börje Svensson (SD) 
Bordläggning (SD) 
Bordläggning (KD) 
Annelise Lindblom (V) 
Michelle Lindahl (C) 
Linda du Rietz (L) 

3 Till ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Lisa Edwards 
(C). 

4 Till vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Masoud 
Zadeh (M). 

5 Till andre vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses 
Camilla Janson (S).  

Beslutet skickas till: 

• Gymnasie- och utbildningsnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 49 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 181 Val av åtta stycken revisorer för 
Upplands-Bro kommun 2019-2022 

 Dnr KS 18/0331 

Beslut 
1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

Roger Gerdin (S) 
Thomas Ljunggren (M) 
Göran Boklint (SD) 
Leif Söderlund (KD) 
Marianne Kjellberg (V) 
Bordläggning (C) 
Ingemar Hägg (L) 
Bordläggning (MP) 

2. Till sammankallande utses Roger Gerdin (S) 

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 Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 
Roger Gerdin (S) 
Thomas Ljunggren (M) 
Göran Boklint (SD) 
Leif Söderlund (KD) 
Marianne Kjellberg (V) 
Bordläggning (C) 
Ingemar Hägg (L) 
Bordläggning (MP) 

2 Till sammankallande utses Roger Gerdin (S) 
  



  PROTOKOLL 50 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Ekonomichefen 

 
  



  PROTOKOLL 51 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 182 Budget 2019 
 Dnr KS 18/0190 

Beslut 
1. Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för 2020–

2021 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26 november 2018. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag den 26 november 2018. 

3. 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 den 26 november 2018. 

4. 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 den 26 
november 2018. 

5. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2019. 

7. Kommunstyrelsen får under 2019, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2019 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. 

9. Kommunfullmäktige fastställer Revisionens budget till 1 165 000 kr. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 30 maj 2018 budgetdirektiv och tidsplan för 
arbetet med budget 2019. Nämnderna presenterade den 3 oktober 2018 sina 
budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och 
samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för 
budget 2019.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 
26 november 2018 lagt fram förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för 
2019 och inriktning för 2020–2021. 



  PROTOKOLL 52 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2018 med 

bilaga; Förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och 
inriktning för 2020–2021. 

• Nämndernas budgetsförslag, i akt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för 
2020–2021 inklusive driftbudget, investeringsbudget och 
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag den 26 november 2018. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och 
Lisa Edwards (C) förslag den 26 november 2018. 

3. 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 den 
26 november 2018. 

4. 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 den 26 november 2018. 

5. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd 
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram 
detaljanvisningar till nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2019. 

7. Kommunstyrelsen får under 2019, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 
mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2019 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 
Martin Normark (L) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas, 
Kristdemokraternas och Centerpartiets verksamhetsplan med budget för 2019 

Kaj Bergenhill (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas, 
Kristdemokraternas och Centerpartiets verksamhetsplan med budget för 2019. 



  PROTOKOLL 53 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Johan Silversjö (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas verksamhetsplan 
och budget för 2019. 

Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Lisa Edwards (C) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas, 
Kristdemokraternas och Centerpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Kerstin Ahlin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas, 
Kristdemokraternas och Centerpartiets verksamhetsplan med budget för 2019. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Börje Wredén (L) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas, 
Kristdemokraternas och Centerpartiets verksamhetsplan med budget för 2019. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Jan Lannefeldt (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Khalouta Simba (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Mattias Peterson (C) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas, 
Kristdemokraternas och Centerpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Naser Vucovic (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Anders Åkerlind (M) yrkar på en kompletterande punkt 9 gällande revisionens 
budget.  
  



  PROTOKOLL 54 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Ordföranden finner efter acklamation att kommunfullmäktige 
beslutar att anta alliansens; Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraterna 
samt Centerns verksamhetsplan och budget för 2019. 

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige kan fatta beslut i enlighet 
med tillkommen beslutspunkt 9 gällande revisionens budget. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar att lägga till punkt 9 enligt yrkande från 
Anders Åkerlind (M). 

Yttranden 
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M)(via film), Hans Åberg (C), Jan 
Stefansson (KD), Jan-Erik Björk (KD), Ricard Wikman Koljo (C), Börje 
Wredén (L), Lisa Edwards (C), Mattias Petersson (C), Marcus Sköld (M), Kaj 
Bergenhill (L), Tina Teljstedt (KD), Camilla Janson (S), Johan Silversjö (SD), 
Annelies Lindblom (V), Rolf Nersing (S), Kerstin Ahlin (S), Erik Karlsson 
(V), Jan Lannefeldt (S), Birgitta Nylund (S), Khalouta Simba (S), Naser 
Vucovic (V) yttrar sig i ärendet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag om verksamhetsplan och budget för 2019. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
verksamhetsplan och budget för 2019. 
Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Bolagen 
• Revisorerna 

  



  PROTOKOLL 55 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 183 Avfallsplan 2019-2023 för Upplands-
Bro kommun 

 Dnr KS 18/0460 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro 
kommun. Avfallsplanen beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 
januari 2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för 
Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under 
2017 enligt krav i miljöbalken. 

Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som 
gick vidare till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §67) avfallsplanen 
tillsammans med avfallsföreskrifter till Tekniska nämnden för ytterligare 
belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa konsekvenser. 

Tekniska nämnden har nu fastställt reviderade avfallsföreskrifter samt 
avfallsplan (2018-11-12 protokoll §5). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2018. 
• Ny avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun. 
• Avfallsplan 2007–2012 antagen av kommunfullmäktige den 21 

november 2007. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Fastställa avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun. Avfallsplanen 
beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019. 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

 
  



  PROTOKOLL 56 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 184 Revidering av avfallsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 18/0461 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer avfallsföreskrifterna för Upplands-Bro 
kommun. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av 
Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under 
2017 enligt krav i miljöbalken. 

Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som 
gick vidare till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §68) 
avfallsföreskrifterna tillsammans med avfallsplanen till Tekniska nämnden för 
ytterligare belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa 
konsekvenser. 

Tekniska nämnden har nu fastställt reviderade avfallsföreskrifter samt 
avfallsplan (2018-11-12 protokoll §5). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018–11–21  

• Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun  

• Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av 
kommunfullmäktige 2013-12-18. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Fastställa avfallsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun. Avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i 
kraft 1 januari 2019. 
 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

 
  



  PROTOKOLL 57 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 185 Motion om sex timmars arbetsdag för 
socionomer från Vänsterpartiet 

 Dnr KS 17/0155 

Beslut 
1. Förslaget om förkortad arbetsdag hanteras vidare i arbetet med 

kommunens mål ”attraktiv arbetsgivare”. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer anses besvarad. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet lämnade den 7 maj 2017 in en motion om sex timmars arbetsdag 
för socionomer, med en hänvisning till försök som pågår runt om i landet 
gällande förkortad arbetsdag för den aktuella yrkesgruppen.  

Som motionären skriver så har det pågått projekt eller försök runt om i landet. 
Försöken har oftast varit under korta perioder och i smågrupper vilket kan göra 
det svårt att avläsa långvariga konsekvenser på arbetsmiljö eller ekonomi. 

Det finns inga enkla vägar för att lösa rekryteringsbehoven. Arbetstiden är en 
aspekt men det finns fler som behöver vägas in i frågan och utökad samverkan 
mellan kommuner, högskolor med flera behövs. 

Ett av Upplands-Bro kommuns gemensamma mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare, som därigenom omfattar alla yrkesgrupper inom kommunen. Att 
lokalt särskilja den ena yrkesgruppen från andra med den här typen av insatser 
är därför inte att föredra. 

Förslaget till beslut grundar sig på att arbetet med att bli en än mer attraktiv 
arbetsgivare ständigt pågår och bevakning av andra kommuners försök 
kommer att vägas in i det fortsatta arbetet mot målet. 

Beslutsunderlag 
• Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer från vänsterpartiet 

som inkom den 7 maj 2017 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Förslaget om förkortad arbetsdag hanteras vidare i arbetet med 
kommunens mål ”attraktiv arbetsgivare”. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer anses besvarad. 
  



  PROTOKOLL 58 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annelies Lindblom (V) yrkar bifall till motionen. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Han finner därefter att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall till 
motionen.  

Yttranden 
Annelies Lindblom (V) yttrar sig. 

Masoud Zadeh (M) yttrar sig i ärendet. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.  

Tina Teljstedt (KD) yttrar sig i ärendet.  

Kaj Bergenhill (L) yttrar sig i ärendet 

 
Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet, Kerstin Åkare 

 
  



  PROTOKOLL 59 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 186 Partistöd 2019 
 Dnr KS 18/0265 

Beslut 
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för partistöd i 
Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap. §§ 31–32 kommunallagen ska de partier som finns representerade 
i kommunfullmäktige lämna in årlig redovisning för hur partistödets använts. 
Redovisningen ska beskriva hur partistödet använts för att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. 

Samtliga partier har inkommit med redovisningar. Kommunledningskontoret 
föreslår därmed att partistöd betalas ut för 2019 i enlighet med gällande regler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018. 

• Partiernas redovisningar av använt partistöd 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för partistöd i 
Upplands-Bro kommun. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 60 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 187 Val av en överförmyndare och en 
ersättare 

 Dnr KS 18/0344 

Beslut 
1. Eva Bengtsson (S) utses till överförmyndare. 
2. Anna Thorburn (C) utses till ersättare för överförmyndaren. 

Sammanfattning 
Varje kommun ska enligt föräldrabalken 19 kap. § 1 (1949:381) ha en 
överförmyndare och en ersättare för denne. De ska utses av 
kommunfullmäktige. Överförmyndaren och ersättaren väljs för fyra år, räknade 
från och med den 1 januari året som följer på ett val till kommunfullmäktige.  

En överförmyndare och dennes ersättare ska ha rösträtt vid val av 
kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen. Den som är i konkurs 
eller har förvaltare får inte ha ett sådant uppdrag. En lagfaren person i tingsrätt 
får inte vara överförmyndare. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

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

1. Eva Bengtsson (S) utses till överförmyndare. 
2. Anna Thorburn (C) utses till ersättare för överförmyndaren. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Löneavdelningen 
• Överförmyndarverksamheten i Järfälla 
• Förtroendemannaregistret 
• Länsstyrelsen i Stockholms län 

 
  



  PROTOKOLL 61 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 188 Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB år 2019 

 Dnr KS 18/0334 

Beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 
Helena Austrell (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Gunnar Gredeman (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
utses: 
Stig Engcrantz (M) 
Kjell Borg (M) 
Bordläggning ( C )  
Bordläggning ( L )  
Birgitta Nylund (S) 
Bordläggning ( S)  
Bordläggning ( S)  

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 
4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 
5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

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. 

  



  PROTOKOLL 62 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
utses: 
Helena Austrell (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Gunnar Gredeman (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
utses: 
Stig Engcrantz (M) 
Kjell Borg (M) 
Bordläggning ( C )  
Bordläggning ( L )  
Birgitta Nylund (S) 
Bordläggning ( S)  
Bordläggning ( S)  

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 
4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 
5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 
föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 
och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 
sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 
och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 
valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

  



  PROTOKOLL 63 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 189 Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro 
kommunföretag AB år 2019 

 Dnr KS 18/0333 

Beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: 

Camilla Janson (S) 
Birgitta Nylund (S) 
Helena Austrell (S) 
Fredrik Kjos (M) 
Jan Stefanson (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:) 
Catharina Andersson (S) 
Bordläggning (S) 
Bordläggning (S) 
Mait Johansson (M) 
Lars Axelsson (M) 
Bordläggning (L) 
Bordläggning (C) 

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD). 
4. Till vice ordförande utses: Fredrik Kjos (M). 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S). 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska utse 
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 
lägst fem och högst nio samt tre ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 
januari till och med 31 december. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

  



  PROTOKOLL 64 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Valberedningens förslag till beslut 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: 
Camilla Janson (S) 
Birgitta Nylund (S) 
Bordläggning (S) 
Fredrik Kjos (M) 
Jan Stefanson (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:) 
Chatarina Andersson 
Bordläggning (S) 
Bordläggning (S) 
Mait Johansson (M) 
Lars Axelsson (M) 
Bordläggning (L) 
Bordläggning (C) 

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD). 
4. Till vice ordförande utses: Fredrik Kjos (M). 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 
föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 
styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB år 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 
och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 
sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 
och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 
valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 
• De valda 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 

 
  



  PROTOKOLL 65 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 190 Val av sju ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för AB Upplands-Brohus år 
2019 

 Dnr KS 18/0335 

Beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

Birgitta Nylund (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Gunnar Gredeman (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
Helena Austrell (S) 
Bordläggning (S) 
Bordläggning (S) 
Tom Slettengren (M) 
Bordläggning (KD) 
Bordläggning (C) 
Sören Fridman (L) 

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD). 
4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M). 
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S). 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 april 2015, 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 om från 1 januari till och med den 31 december. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

  



  PROTOKOLL 66 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Valberedningens förslag till beslut 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

 
1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

Birgitta Nylund (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Gunnar Gredeman (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
Helena Austrell (S) 
Bordläggning (S) 
Bordläggning (S) 
Tom Slettengren (M) 
Bordläggning (KD) 
Bordläggning (C) 
Sören Fridman (L) 

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD). 
4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M). 
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning 
föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i 
styrelsen för AB Upplands-Brohus 2019. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter 
och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras 
sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter 
och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med 
valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• AB Upplands-Brohus 

  



  PROTOKOLL 67 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 191 Val av två lekmannarevisorer och två 
ersättare i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 18/0332 

Beslut 
1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 
och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 
och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 
och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

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. 

  



  PROTOKOLL 68 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Valberedningens förslag till beslut 
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 
och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 
och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) 
och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till: 

• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Ekonomichefen 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 
  



  PROTOKOLL 69 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 192 Val av två ombud och två ersättare i 
helägda kommunala bolag, 2019 

 Dnr KS 18/0340 

Beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2019 för AB Upplands-Brohus, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB utses Fredrik Kjos (M). 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2019 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB utses Camilla Janson (S). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa eventuella 
direktiv inför stämmorna. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
december 2018 konstateras att endast ett ombud och en ersättare ska utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

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

1 Till ombud vid bolagsstämmor under 2019 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses Fredrik Kjos (M). 

2 Till ersättare vid bolagsstämmor under 2019 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses Camilla Janson (S). 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Ekonomichefen 
• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
• AB Upplands-Brohus 

 
  



  PROTOKOLL 70 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 193 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2019 

 Dnr KS 18/0437 

Beslut 
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 

utses: 
Bolag/Stiftelse/Styrelse Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft 
Värme 

Mattias Peterson (C) Fredrik Kjos (M) 

AB Vårljus Martin Normark (L) Lisbeth Waern (M) 

Österhöjdens garage Stanislaw Lewalski (M) - 

Stockholms länsförbund för 
krishantering 

Ricard Wikman Koljo (C) Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening 

Fredrik Kjos (M) Lisa Edwards (C) 

Stiftelsen Lövsta gård Stanislaw Lewalski (M) - 

Örnäs-Lillsjöns 
fiskevårdsområde 

Karl Öhlander - 

Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund 

Marcus Sköld (M) Börje Wredén (L) 

Mälarens vattenvårdsförbund Mattias Peterson (C) Lise-Lotte Lundgren (C) 

Kommuninvest ekonomisk 
förening 

Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB Fredrik Kjos (M) - 

Svenskt Vatten 
föreningsstämma 

Marcus Sköld (M) Hans Åberg(L) 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.ON Graninge 
Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras 
Göran Malmestedt (M) 

- Till ersättare nomineras Conny Timan (S) 
  



  PROTOKOLL 71 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras Stanislaw Lewalski (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Helena Austrell 

- Till revisor nomineras Karl Öhlander 
- Till revisorsersättare nomineras Ann Jansson 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid 
partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att den 
sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag 
av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot 
representerar kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2018. 

• Kommunstyrelsen beslut, § 42, den 5 december 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 
utses: 

Bolag/Stiftelse/Styrelse Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft 
Värme 

Mattias Peterson (C) Fredrik Kjos (M) 

AB Vårljus Martin Normark (L) Lisbeth Waern (M) 

Österhöjdens garage Stanislaw Lewalski (M) - 

Stockholms länsförbund för 
krishantering 

Ricard Wikman Koljo (C) Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening 

Fredrik Kjos (M) Lisa Edwards (C) 

Stiftelsen Lövsta gård Stanislaw Lewalski (M) - 

Örnäs-Lillsjöns 
fiskevårdsområde 

Karl Öhlander - 

Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund 

Marcus Sköld (M) Börje Wredén (L) 



  PROTOKOLL 72 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Mälarens vattenvårdsförbund Mattias Peterson (C) Lise-Lotte Lundgren (C) 

Kommuninvest ekonomisk 
förening 

Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB Fredrik Kjos (M) - 

Svenskt Vatten 
föreningsstämma 

Marcus Sköld (M) Hans Åberg(L) 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.ON Graninge 
Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras 
Göran Malmestedt (M) 

- Till ersättare nomineras Conny Timan (S) 

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras Stanislaw Lewalski (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Helena Austrell 

- Till revisor nomineras Karl Öhlander 
- Till revisorsersättare nomineras Ann Jansson 

Beslutet skickas till: 

• Respektive bolag, stiftelse eller förening 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 73 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 194 Val av fyra godemän enligt 
fastighetsbildningslagen 

 Dnr KS 18/0339 

Beslut 
1. Gunnar Kvarnefalk (L) och Catharina Andersson (S) utses till gode män 

med erfarenhet av tätortsförhållanden. 

2. Lisa Edwards (C)och Catharina Andersson (S) utses till gode män med 
kunnighet inom skogsbruks- och jordbruksfrågor. 

Sammanfattning 
Vid fastighetsbildningsförrättning ska förutom förrättningslantmätare två gode 
män under vissa i bestämmelsen angivna förutsättningar ingå i 
lantmäterimyndigheten, 4 kap 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL). 
Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. God man ska inom 
kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. God man ska ha erfarenhet i 
fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. 

God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget 
förfallet.  

Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män, 4 kap 2 § FBL. Länsstyrelsen har 
den 7 december 2018 meddelat att Upplands-Bro kommun ska utse två gode 
män med erfarenhet av tätortsförhållanden och två gode män med kunnighet 
inom jordbruks- eller skogsbruksfrågor. Kommunen ska inkomma med 
uppgifter om gode män till länsstyrelsen senast den 31 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

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

1. Gunnar Kvarnefalk (L) och Catharina Andersson (S) utses till gode män 
med erfarenhet av tätortsförhållanden. 

2. Lisa Edwards (C)och Catharina Andersson (S) utses till gode män med 
kunnighet inom skogsbruks- och jordbruksfrågor. 

  



  PROTOKOLL 74 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 
• Länsstyrelsen  
• Samhällsbyggnadschef 

 
  



  PROTOKOLL 75 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 195 Val av ledamot och ersättare i 
Brandkåren Attundas direktion 

 Dnr KS 18/0500 

Beslut 
1. Till ledamot i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses 

Fredrik Kjos (M). 
2. Till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses 

Camilla Janson (S). 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunförbundet Brandkåren Attunda. 
Enligt förbundsordningen, som antogs av fullmäktige den 23 september 2010, 
ska varje medlemskommun utse en ledamot och en ersättare till direktionen. 
Mandatperioden är fyra år och löper från den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

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

1. Till ledamot i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses 
Fredrik Kjos (M). 

2. Till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren Attundas direktion utses 
Camilla Janson (S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunförbundet Brandkåren Attunda 

 
  



  PROTOKOLL 76 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 196 Val av revisor och ersättare till 
Brandkåren Attunda 2019-2022 

 Dnr KS 18/0328 

Beslut 
Thomas Ljunggren (M) utses till revisor i Kommunförbundet Brandkåren 
Attunda. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunförbundet Brandkåren Attunda. 
Enligt förbundsordningen, som antogs av fullmäktige den 23 september 2010, 
ska varje medlemskommun utse en revisor. Därutöver är det upp till varje 
medlemskommun att även utse en ersättare för revisorn. Mandatperioden löper 
från den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 

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

1. Thomas Ljunggren (M) utses till revisor i Kommunförbundet 
Brandkåren Attunda. 

2. Roger Gerdin (S) utses till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren 
Attunda. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet och påpekar att det bara ska utses 
en revisor i Kommunförbundet Brandkåren Attunda och ingen ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta endast om en revisor 
och finner bifall. 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Brandkåren Attunda 
• De valde 

 
  



  PROTOKOLL 77 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 197 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S), Mait 

Johansson (M) och Börje Wredén (L) 
2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V) och två val 

till ersättare bordläggs. 

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 Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att utse tre 
ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Ledamöter Ersättare 

Rolf Nersing (S) Erik Karlsson (V) 

Mait Johansson (M) Bordläggning 

Börje Wredén (L) Bordläggning 

 
 Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 
• Lindströmska stiftelsen 

 
  



  PROTOKOLL 78 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 198 Val av två ledamöter och två ersättare i 
Mälardalsrådet 

 Dnr KS 18/0338 

Beslut 
1 Fredrik Kjos (M) och Camilla Janson (S) utses till ledamöter i 

Mälardalsrådet. 
2 För Fredrik Kjos (M) utses Marcus Sköld (M) till ersättare. 
3 För Camilla Janson (S) utses Mary Svenberg (S) ersättare.  

Sammanfattning 
Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och 
landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor på 
regionnivå. Enligt stadgarna ska kommunfullmäktige utse två ledamöter, och 
har även möjlighet att utse två personliga ersättare till dem, till Mälardalsrådet 
för kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

• Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet 2019-2023. 

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

1 Fredrik Kjos (M) och Camilla Janson (S) utses till ledamöter i 
Mälardalsrådet. 

2 För Fredrik Kjos (M) utses Marcus Sköld (M) till ersättare. 
3 För Camilla Janson (S) utses Mary Svenberg (S) ersättare.  
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• De valda 
• Mälardalsrådet 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 79 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 199 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. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att bordlägga frågan. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Länsstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 80 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 200 Val av två ledamöter och två ersättare i 
styrelsen för Österhöjdens garage AB 

 Dnr KS 18/0336 

Beslut 
1. Fredrik Kjos (M) och Camilla Janson (S) utses till ledamöter i styrelsen 

för Österhöjdens garage AB. 

2. Karl Öhlander och Andrea Andersson utses till ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB. 

3. Fredrik Kjos (M) utses till ordförande. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är majoritetsägare i Österhöjden garage AB (51 
procent) och har rätt att utse två ledamöter och upp till två ersättare till 
styrelsen. Kommunfullmäktige utser ordförande bland dessa. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

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

4. Fredrik Kjos (M) och Camilla Janson (S) utses till ledamöter i styrelsen 
för Österhöjdens garage AB. 

5. Karl Öhlander och Andrea Andersson utses till ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB. 

6. Fredrik Kjos (M) utses till ordförande. 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Österhöjdens garage AB 

 
  



  PROTOKOLL 81 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 201 Val av två ombud och två ersättare till 
Storsthlms förbundsmöte för 
mandatperioden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0329 

Beslut 
För Camilla Janson (S) utses Mary Svenberg (S) till ersättare till Storsthlms 
förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är medlem i Storsthlm och har därmed rätt att utse ett 
ombud med personlig ersättare per påbörjat 14 500-tal invånare, beräknat på 
det invånarantal som gäller vid ingången av 2018. Upplands-Bro kommun har 
två mandat.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018. 

• Mandatfördelning per kommun, förbundsmöte Storsthlm 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen föreslår genom Paul Gustafsson (M) att Mary Svenberg (S) 
utses till ersättare för Camilla Janson (S) till Storsthlms förbundsmöte för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 
• Storsthlm 

 
  



  PROTOKOLL 82 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 202 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Charlotte Slettengren (M) 

 Dnr KS 18/0458 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid 
Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny nämndeman. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2018. 

• Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Attunda tingsrätt 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 83 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 18/0294 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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 
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.  

 Beslutet skickas till: 

• Förtroendemannaregistret 
  



  PROTOKOLL 84 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 204 Val av kommunfullmäktiges 
valberedning 

 Dnr KS 18/0390 

Beslut 
Ärendet om ersättare (MP) till kommunfullmäktiges valberedning bordläggs.  

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda kommunfullmäktige 
utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen består av en 
representant från varje parti i fullmäktige samt lika många ersättare. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018 bordlades beslut om 
en ersättare (MP) till kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018. 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs. 
Beslutet skickas till: 

• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 85 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 205 Entledigande av Jan Jansson (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 
för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB 

 Dnr KS 18/0493 

Beslut 
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning 
Jan Jansson (M) begärde den 30 november 2018 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 30 november 2018. 

Beslutet skickas till: 

• Jan Jansson (M) 
• Löneavdelningen 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 86 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 206 Entledigande av Jan Jansson (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 
för AB Upplands-Brohus 

 Dnr KS 18/0483 

Beslut 
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för AB 
Upplands-Brohus 

Sammanfattning 
Jan Jansson (M) begärde den 30 november 2018 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 30 november 2018. 

Beslutet skickas till: 

• Jan Jansson (M) 
• Löneavdelningen 
• AB Upplands-Brohus 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 87 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 207 Entledigande av Jan Jansson (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i gemensam 
nämnd med Järfälla i familjerättsliga 
frågor 

 Dnr KS 18/0484 

Beslut 
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i gemensam nämnd 
med Järfälla i familjerättsliga frågor. 

Sammanfattning 
Jan Jansson (M) begärde den 30 november 2018 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsliga frågor. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 30 november 2018. 

Beslutet skickas till: 

• Jan Jansson (M) 
• Löneavdelningen 
• Gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsliga frågor 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 88 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 208 Entledigande av Jan Jansson (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KS 18/0482 

Beslut 
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Jan Jansson (M) begärde den 30 november 2018 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 30 november 2018. 

Beslutet skickas till: 

• Jan Jansson (M) 
• Löneavdelningen 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 89 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-12-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 209 Allmänhetens fråga 
Fråga till utbildningsnämndens ordförande, Rolf Nersing (S) om 
hemmasittande elever i Upplands-Bro kommun. 

Rolf Nersing (S) svarar på frågan. 
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