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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2019-10-09

Stora Scen, 2019-10-09 18:30-22.05

Ajournering
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Beslutande

33 ordinarie ledamöter

6 tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Karl Öhlander, strategi- och förnyelsechef
Karin Haglund, kommunsekreterare

Linda Pettersson (S), Marcus Sköld (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-10-16
kl. 16:00

Paragrafer

§§ 183-207, 209-232

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Jan-Erik-Björk (KD)

Justerare

..................................................................
Linda Pettersson (S) via Camilla Janson

.................................................................
Marcus Sköld (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

Datum för anslags uppsättande:

2019-10-16

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2019-11-08
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2019-10-09

Justering av § 208

Linda Pettersson (S), Marcus Sköld (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-10-16
kl. 16:00

Paragraf

§ 208

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

...................................................................
Björn-Inge Björnberg (S)

Justerare

...................................................................
Linda Pettersson (S) via Camilla Janson

..................................................................
Marcus Sköld (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

Datum för anslags uppsättande:

2019-10-16

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2019-11-08
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

Innehållsförteckning
Närvarande ledamöter och ersättare

6

§ 183 Allmänhetens fråga

7

§ 184 Fastställande av dagordning

8

§ 185 Fråga om fysisk aktivitet i skolorna

9

§ 186 Fråga angående förhållanden på äldreboendet Hagtorp

10

§ 187 Fråga om öppna politiska möten i trappan på Kungsängens
bibliotek

11

§ 188 Medborgarförslag om namngivning av gator och vägar i
kommunen

12

§ 189 Medborgarförslag om att anordna pulkabacke, hundrastplats
och belyst promenadspår i Bro

13

§ 190 Medborgarförslag om att bekämpa vass i Lillsjön

14

§ 191 Medborgarförslag om utformning av en framtida
cirkulationsplats

15

§ 192 Medborgarförslag om att anordna en gång-, cykel- och ridväg ut
mot Lennartsnäs
16
§ 193 Medborgarförslag om tillgänglighet till natur och sjö

17

§ 194 Medborgarförslag om utegym vid Lidl, Norrboda bostadsområde18
§ 195 Medborgarförslag om fartkameror på Granhammarsvägen
genom Brunna

19

§ 196 Medborgarförslag om att anordna farthinder och digitala
hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen i Brunna Park för ökad
trygghet i trafiken
20
§ 197 Medborgarförslag om att anlägga en crossbana i kommunen

21

§ 198 Revidering av avfallstaxan

22

§ 199 Brandkåren Attunda - Ny upplåning som omsättning av förfallet
lån avseende finansiering av brandstationer via Kommuninvest 23
§ 200 Omsättning av befintliga lån i Kommuninvest av Brandkåren
Attunda

25

§ 201 Återtagande av beslut gällande Kultur- och Fritidsnämndens roll
som remissinstans i namnärenden
27
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

§ 202 Svar på motion om stadsträdgårdsmästare

31

§ 203 Svar på motion om att återta Hagtorp i egen regi

33

§ 204 Redovisning av obesvarade motioner 2019

36

§ 205 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019

37

§ 206 Förändring av styr- och budgetprocess

38

§ 207 Sammanträdestider 2020 för Kommunfullmäktige

39

§ 208 Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och förskolor 41
§ 209 Entledigande av Kerstin Åkare (V) som ordinarie ledamot i
Kommunfullmäktige

46

§ 210 Entledigande av Kerstin Åkare (V) som ordinarie ledamot i
Kommunstyrelsen

47

§ 211 Entledigande av Cecilia Norlin (M) som ledamot i Socialnämnden48
§ 212 Entledigande av Monica Nordebo (L) som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden
49
§ 213 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Monica
Nordebo (L)
50
§ 214 Entledigande av Erik Karlsson (V) som ersättare i
Kommunstyrelsen

51

§ 215 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Erik Karlsson (V)

52

§ 216 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kerstin Åkare (V)

53

§ 217 Entledigande av Monica Vasquez (V) som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden
54
§ 218 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Monica
Vasquez (V)
55
§ 219 Entledigande av Sussanne Persson (V) från sitt uppdrag som
ersättare i Socialnämnden

56

§ 220 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne Persson (V) 57

Justerandes sign

§ 221 Val av ledamöter och ersättare i Lindströmska stiftelsen

58

§ 222 Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen

59

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

60

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

61

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

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

62

§ 226 Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V)

63

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

64

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

65

§ 229 Entledigande av Marcus Sköld (M) som ersättare i
Socialnämnden

66

§ 230 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld (M)

67

§ 231 Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Cecilia Norlin (M)

68

§ 232 Anmälningar

69

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

Närvarande ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande
(KD), §§ 183-207, 209-232
Björn-Inge Björnberg, 2:e vice
ordförande (S)
Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)
Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)
Kaj Bergenhill (M)
Martin Normark (L)
Andreas Persson (SD)
Catharina Andersson (S)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Hans Åberg (L)
Linda Pettersson (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Mait Johansson (M)
Rasmus Lindstedt (S)
Paul Gustafsson (M)
Jan Stefanson (KD)
Khalouta Simba (V)
Lisbeth Waern (M)
Naser Vukovic (S)
Göran Malmestedt (M)
Mattias Peterson (C)
Hibo Salad Ali (S)
Jan Ramstedt (SD)
Masoud Zadeh (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Börje Wredén (L)
Tina Teljstedt (KD)
Börje Svensson (SD)
Erik Karlsson (V)
Annika Falk (S)

Karl-Erik Lindholm (KD) § 208
Annelies Lindblom (V)
Stanislav Lewalski (M)
Anette Nyberg (SD)
Seid Alajbegovic (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Lena Åkerlind (M)

Närvarande ersättare
Helena Austrell (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Mary Svenberg (S)
Jan Lannefelt (S)
Conny Timan (S)
Anders Eklöf (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Marlene Juthstrand (KD)
Kjell A Johansson (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Klaus Dürhagen (MP)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 183

2019-10-09

Allmänhetens fråga

Frågan besvaras av Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tina Teljstedt
(KD).

Inkommen fråga
Den 8 augusti 2019 inkom en fråga från allmänheten gällande ansökan om
plats på det nya äldreboendet i kommunen.
Svar skickas till:
Frågeställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

§ 184 Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med en justering gällande
ordningen av valsärenden samt två extra fyllnadsvalärenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 185

2019-10-09

Fråga om fysisk aktivitet i skolorna
Dnr KS 19/0468

Frågan besvaras av Utbildningsnämndens ordförande, Kaj Bergenhill (L).

Sammanfattning
Sara Ridderstedt (MP) har den 12 september 2019 inkommit med en fråga
ställd till ordföranden i Utbildningsnämnden. Frågan besvaras vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 186

2019-10-09

Fråga angående förhållanden på
äldreboendet Hagtorp
Dnr KS 19/0476

Frågan besvaras av Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tina Teljstedt
(KD).

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har den 15 september 2019 inkommit med en fråga ställd till
ordföranden i Äldre- och omsorgsnämnden. Frågan besvaras vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 187

2019-10-09

Fråga om öppna politiska möten i
trappan på Kungsängens bibliotek
Dnr KS 19/0490

Frågan besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har den 18 september 2019 och den 19 september inkommit
med fråga ställd till ordföranden i Kommunstyrelsen. Frågan besvaras vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 188

2019-10-09

Medborgarförslag om namngivning av
gator och vägar i kommunen
Dnr KS 18/0260

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 8 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om namngivning av gator och
vägar i kommunen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 8 februari 2017.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 189

2019-10-09

Medborgarförslag om att anordna
pulkabacke, hundrastplats och belyst
promenadspår i Bro
Dnr KS 19/0486

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut

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

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 17 september 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 190

2019-10-09

Medborgarförslag om att bekämpa vass
i Lillsjön
Dnr KS 19/0434

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut

Sammanfattning
Den 28 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att bekämpa vass i
Lillsjön.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 28 augusti 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 191

2019-10-09

Medborgarförslag om utformning av en
framtida cirkulationsplats
Dnr KS 19/0414

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut

Sammanfattning
Den 8 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om utformning av en framtida
cirkulationsplats.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 8 augusti 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 192

2019-10-09

Medborgarförslag om att anordna en
gång-, cykel- och ridväg ut mot
Lennartsnäs
Dnr KS 19/0410

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut

Sammanfattning
Den 1 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna en gång-,
cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 1 augusti 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 193

2019-10-09

Medborgarförslag om tillgänglighet till
natur och sjö
Dnr KS 19/0396

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut

Sammanfattning
Den 17 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om tillgänglighet till natur och
sjö.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 17 juli 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Frågeställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 194

2019-10-09

Medborgarförslag om utegym vid Lidl,
Norrboda bostadsområde
Dnr KS 19/0395

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut

Sammanfattning
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym vid Lidl
i Norrboda bostadsområde.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 16 juli 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Frågeställaren
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 195

2019-10-09

Medborgarförslag om fartkameror på
Granhammarsvägen genom Brunna
Dnr KS 19/0392

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 15 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fartkameror på
Granhammarsvägen genom Brunna.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 15 juli 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

19 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 196

2019-10-09

Medborgarförslag om att anordna
farthinder och digitala hastighetsskyltar
på Pettersbergsvägen i Brunna Park för
ökad trygghet i trafiken
Dnr KS 19/0364

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut

Sammanfattning
Den 1 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna farthinder och
digitala hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen i Brunna Park för att öka
tryggheten i trafiken och för boende.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 1 augusti 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 197

2019-10-09

Medborgarförslag om att anlägga en
crossbana i kommunen
Dnr KS 19/0157

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut

Sammanfattning
Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en crossbana i
kommunen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 5 mars 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 198

2019-10-09

Revidering av avfallstaxan
Dnr KS 19/0386

Beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från
Samhällsbyggnadskontoret.

Sammanfattning
Revideringen gäller bland annat nya avgifter för hämtningar av hushållsavfall
från Mälaröarna och ett nytt abonnemang för 5 extrahämtningar av matavfall
under sommarsäsongen. Mindre justeringar i taxans struktur och i en del
avgifter har gjorts.
Nuvarande avfallstaxa gäller från 2014. Efter nära 5 år utan förändringar
behöver avfallstaxan delvis revideras. En ny renhållningsordning som gäller
från 1 januari 2019 har antagits, införande av matavfallsinsamling i hela
kommunen har införts samt en del nya upphandlingar som påverkar avfallstaxa
har genomförts vilket gör att en anpassning av dessa nya omständigheter
behövs. Avgift för hämtningar av hushållsavfall från Mälaröarna med båt ska
ändras för att täcka kostnader av ny upphandlad tjänst. Vid upphörande av
veckohämtningar av matavfall under sommarsäsongen, ska det finnas
möjlighet att vid behov beställa extrahämtningar av matavfall mot avgift.
Avfallstaxan är i behov av några mindre ändringar av struktur samt
textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa för att förbättra läsbarhet och
tydlighet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019

•

Förslag till reviderad avfallstaxa

•

Avfallstaxa antagen den 18 december 2013

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från
Samhällsbyggnadskontoret.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 199

2019-10-09

Brandkåren Attunda - Ny upplåning
som omsättning av förfallet lån
avseende finansiering av
brandstationer via Kommuninvest
Dnr KS 19/0413

Beslut
Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning
för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har den 13 augusti fått en hemställan från Brandkåren
Attunda angående ny upplåning som omsättning av förfallet lån avseende
finansiering av brandstationer via Kommuninvest.
Hemställan anger som bakgrund
”Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att
Brandkåren Attunda skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel,
totalt 250 mkr via Kommuninvest för finansiering av byggnation av nya
brandstationer.
Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett
beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för
byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda
tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider.
Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive
medlemskommun. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det första
befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga lånet om 20
mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i
de 120 mkr som Brandkåren Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest
(20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande skulden om 120 mkr.
Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner
har vid årsskiftet 2017-2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.”

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019

•

Hemställan från Brandkåren Attunda den 13 augusti 2019
Utdragsbestyrkande

23 (70)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning
för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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§ 200

2019-10-09

Omsättning av befintliga lån i
Kommuninvest av Brandkåren Attunda
Dnr KS 19/0413

Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas
Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån
hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga
lån som förfaller till betalning.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har den 7 augusti 2019 fått en hemställan från
Brandkåren Attunda att ta upp ett ärende gällande omsättning av befintliga lån
hos Kommuninvest.
Hemställan anger följande som bakgrund
”Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett
beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för
byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda
tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider.
Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive
medlemskommun. Kommuninvest kräver dock ett nytt beslut i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning av
befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper
bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla
processen föreslår Brandkåren Attunda att medlemskommunerna delegerar till
Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren Attundas
befintliga lån hos Kommuninvest.”

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019

•

Hemställan från Brandkåren Attunda som inkom den 7 augusti 2019

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas
Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån
hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga
lån som förfaller till betalning.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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§ 201

2019-10-09

Återtagande av beslut gällande Kulturoch Fritidsnämndens roll som
remissinstans i namnärenden
Dnr KS 19/0388

Beslut
Ärendet återremitteras.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden
skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kulturoch fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och
fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning.
För att verkställa Kommunfullmäktiges beslut antog Tekniska nämnden den 19
december 2016 riktlinjer för en namnberedningsgrupp där det framgår att
Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i alla namnärenden.
Efter att ha arbetat enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att
arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till
beslut. Tekniska nämnden begär därför att Kommunfullmäktige återtar sitt
beslut så att Kultur- och fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans.

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni
2019, § 56.

•

Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019.

•

Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 19
december 2016.

•

Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kulturoch fritidsnämnden, § 90 Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara
remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vucovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet
återemitteras med uppdrag till Kommunstyrelsen att återkomma med förslag
till en effektiv ärendeprocess av namnärenden där Kultur- och fritidsnämnden
fortsatt ska vara en remissinstans.
Mattias Petersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Börje Wredén (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag och yrkar
på återremiss.
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning att ärendet återremitteras
och ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yttrande
Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut samt förslag om återremiss. Han frågar därefter om ärendet
ska avgöras idag och finner bifall. Votering begärs och genomförs.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: De
som önskar att ärendet avgörs idag röstar ”ja” och de som vill att ärendet
återremitteras röstar ”nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 24 röster på ja och 15 röster på nej. Han
konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet genom
minoritetsåterremiss.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

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

X

Camilla Janson (S)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Rolf Nersing (S)

Justerandes sign

Nej

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Martin Nomark (L)

X

Andreas Persson (SD)

X
Utdragsbestyrkande
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Catharina Andersson (S)

X

Lisa Edwards (C)

X

Marcus Sköld (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Linda Pettersson (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mait Johansson (M)

X

Rasmus Lindstedt (S)

X

Paul Gustafsson (M)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Khalouta Simba (V)
Lisbeth Waern (M)

X
X

Naser Vukovic (S)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Mattias Peterson (C)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Jan Ramstedt (SD)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Sven-Inge Nylund (S)

X

Börje Wredén (L)

X

Tina Teljstedt (KD)

X

Börje Svensson (SD)

X

Erik Karlsson (V)

X

Annika Falk (S)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Stanislav Lewalski (M)

X

Anette Nyberg (SD)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Lena Åkerlind (M)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Under upprop lämnas 24 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Namnberedningsgruppen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 202

2019-10-09

Svar på motion om
stadsträdgårdsmästare
Dnr KS 18/0109

Beslut
Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som
upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen
föreslås innefatta.

Reservationer och särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V), Khalouta Simba (V), Annelies Lindblom (V) reserverar sig
till förmån för eget förslag till beslut med följande motivering:
”Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att inte tillstyrka motionen om att
anställa en stadsträdgårdsmästare.
När vi ser hur Upplands-Väsbys expansion sker i samklang med både den
befintliga naturen och med en hållbar och sammanhängande utsmyckning av
växter förstår man att det finns en sammanhållande kraft i kommunen som har
överblick över denna planering och det är trädgårdsmästaren.
Enköping har också en helhetssyn över att orten skall vara vacker och att natur
och flora skall prioriteras och det gör de genom att ha en stadsträdgårdsmästare
anställd. I Upplands-Bro saknar vi den helhetssyn inom detta område eftersom
vi använder oss av olika konsulter i stället för att ha dessa kunskaper i huset.
Den otrygghet som uttalas av våra innevånare, främst i Bro skulle, om vi hade
en enhetssyn med en ordentlig planering av såväl häckplantering som övriga
arrangemang av växter kunna lindras högst avsevärt. Dessutom minskar den
spontana skadegörelsen och även väldet i ett rum där ditt upplevelseintryck är
positivt vilket vi skulle uppleva om och när vår kommun bokstavligt får
blomstra.
Vi noterar dock med tillfredsställelse att kontoret enligt punkt 6 i sak håller
med oss om kärnan i vår motion, dvs. att en sammanhållande kraft i egen regi
för driften av våra grönområden samt snöröjning och sandning skulle öka
engagemanget i utförande och skapa en bra miljö för kommunens invånare.
Varför anses då motionen besvarad??”

Sammanfattning
Kerstin Åkare, Vänsterpartiet i Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 18 mars 2018 om att kommunen ska anställa en
stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig
skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen
beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt
snöröjning och sandning.
Samhällsbyggnadskontoret menar att stadsträdgårdsmästarens roll redan
uppehålls av funktioner inom Samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018

•

Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som
upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen
föreslås innefatta.

Förslag till beslut på sammanträdet
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 i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Motionsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 203

2019-10-09

Svar på motion om att återta Hagtorp i
egen regi
Dnr KS 18/0107

Beslut
Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16
beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende.

Reservationer och särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V), Khalouta Simba (V), Annelies Lindblom (V) reserverar sig till
förmån för eget förslag till beslut med följande motivering:

”Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att inte tillstyrka motionen om att
återta Hagtorp i kommunal regi. När motionen lämnades in fanns det gott om
tid för att återta Hagtorp i kommunal regi men i privatiseringens förlovade
namn drogs det ut på tiden för dess behandling. Följden blev att en ny
upphandling kunde genomföras.
Omänskligt

Det finns en grym systematik i hur den förra entreprenören, Frösunda Assistans
AB och den nuvarande Attendo AB med ständig underbemanning missköter
åtagandet att ge omsorg till våra mest försvarslösa. Det är en oacceptabel ”Katt
– och råtta lek med kommunen, i det kyliga vinstintressets namn.
I stället för tillräcklig bemanning som kan skänka medmänsklig närhet används
lugnande mediciner i alltför hög utsträckning, ”för att de boende skall hållas
lugna”. Felmedicineringar är inget ovanligt. Maten som serveras är vidbränd
och allmänt osmaklig, ibland tillverkad på gamla råvaror där ”bäst föredatum”
har passerats för länge sedan. Det är mat som vi inte ens skulle ge till våra
husdjur.
Tystnadskultur

Privatiseringen medför att personalen inte vågar slå larm om oegentligheter,
som eventuellt kan tolkas som ”affärshemligheter” och leda till repressalier i
form av avsked.
I den vård som bedrivs av offentlig arbetsgivare har personalen ett större
skydd. Då incitamentet för driften är en annan (brukarens behov i centrum, och
inte möjlighet till ekonomisk vinning) finns möjlighet till en helt annan
öppenhet. Den gängse traditionen är full insyn för genomlysning och styrning
av hela verksamheten.

Justerandes sign
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Fortsatt reservationstext från Vänsterpartiet:
Den tystnadskultur som LOU och LOV medfört är en stor fara för demokratin.
De affärsdrivande kedjorna vill inte ha någon genomlysning av verksamheterna
dit våra skattepengar går. Bolagen får allt större makt över oss medborgare och
det inskränker på våra demokratiska rättigheter. Nuvarande politiska styre
verkar tråkigt tycker inte att insyn i verksamheten som företräds av vissa
politiska partier.
Ren vanvård

Vänsterpartiet har som enda parti oförtrutet arbetat för att de boende på
Hagtorp skall få en god omvårdnad, ofta i livets slutskede. Vi har dock inte fått
något som helst stöd av de övriga sju partierna i kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet beklagar detta, men vi kommer oförtröttligt att arbeta vidare i
frågan. Det är orimligt att sju partier inte tar dessa försvarslösa invånare på
allvar, inte lyssnar på den förtvivlan som en tilltagande skara av anhöriga och
vänner till de boende uttrycker. Hade ni lyssnat på dem i tid hade Hagtorp nu
varit i kommunal regi, helt öppet för insyn!”

Sammanfattning
Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtorp i
egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet
mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut i maj 2019
anser Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.
Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad
upphandling av Hagtorps vård – och omsorgsboende. Sedan den 15 maj 2019
driver Attendo på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende.
Upphandling har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018

•

Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet
den 18 mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16
beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar på att motionen bifalles.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Motionsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 204

2019-10-09

Redovisning av obesvarade motioner
2019
Dnr KS 19/0011

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den andra för år 2019.
För närvarande finns 21 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 september 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Samtliga nämnder
Förnyelse- och strategichef

Utdragsbestyrkande
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§ 205
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Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019
Dnr KS 19/0012

Beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 46
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019
godkänns.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer
Strategi- och förnyelsechef

Utdragsbestyrkande
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§ 206
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Förändring av styr- och budgetprocess
Dnr KS 19/0440

Beslut
Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Nuvarande styrprocess fastställdes av kommunstyrelsen i januari 2015.
Processen innehåller många steg och har brister vad gäller anpassningsförmåga
och ansvarsfördelning.
Förslaget till ny styrprocess förkortar processen och flyttar även ansvar till
nämnderna i enlighet med gällande reglementen. För att möjliggöra
anpassningar av verksamheterna föreslås även att budgetbeslut fattas av
kommunfullmäktige under juni. Nuvarande steg med budgetförslag från
respektive nämnd avskaffas också och ersätts med att nämnderna fattar beslut
om de egna budgetarna efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.
Vid förändrade förutsättningar under hösten kan kommunfullmäktige fatta
beslut om en tilläggsbudget som ger nämnderna möjlighet att justera sina
budgetar.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.

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

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
således att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet i Kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Samtliga nämnder

•

Samtliga kontorschefer
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdestider 2020 för
Kommunfullmäktige
Dnr KS 19/0290

Beslut
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska
upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste
mån lagts utanför skollov. Utöver sammanträden för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige föreslås en heldag för Kommunstyrelsen den 7 oktober
2020.
Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina
arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdestider 2020
Kommunstyrelsens
beredning

Kommunstyrelsen
(onsdagar 14:00)

Kommunfullmäktige
(onsdagar kl. 18:30)

22 jan

29 jan

12 feb

26 februari

4 mars

18 mars

8 april

15 april

29 april

20 maj

27 maj

10 juni

9 sep

16 sep

30 sep

-

7 oktober
(heldag med KS
kl. 09:00)

-

21 okt

28 okt

11 nov

(onsdagar 08:30)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

25 nov

2019-10-09
2 dec

16 dec

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Kommundirektör
Samtliga kontorschefer
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 208

2019-10-09

Ersättningsmodell för extra lokalbidrag
för skolor och förskolor
Dnr KS 18/0465

Beslut
Ärendet återremitteras.

Sammanfattning
Ärendet har varit på dagordningen i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 då
kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden (UN) och Gymnasie- och
arbetslivsnämnden (GAN) skulle yttra sig om modellen innan
kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för
kommunfullmäktige.
Under förutsättning att remissvaren från Utbildningsnämnden och Gymnasieoch arbetslivsnämnden inte föranleder ytterligare utredning eller andra åtgärder
föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta
modellen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019

•

Excel-fil med räkneexempel

•

Yttrande från utbildningsnämnden den 24 september 2019

•

Yttrande från gymnasie- och arbetslivsnämnden den 19 september 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Kommunfullmäktige antar ersättningsmodellen som innebär att skolor och
förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag.

Jäv
Jan-Erik Björk (KD) meddelar jäv.

Justering av röstlängd
Med anledning av att Jan-Erik Björk, vice ordförande i Kommunfullmäktige
meddelat jäv i ärendet inträder Björn-Inge Björnberg (S), 2:e vice ordförande i
Kommunfullmäktige som ordförande i detta ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar för Socialdemokraternas
räkning på återremiss enligt följande:
1. ”Hur säkrar vi upp att modellen är anpassad för huvudmän som
nyetablerar sig i Upplands-Bro och inte i andra kommuner.
2. Hur ska prövning av varje ansökan från en fristående huvudman
administreras, kostnader och organisation.
3. Arbeta fram och presentera riktlinje för vilka premisser som gäller vid
ansökan, uppföljning och utbetalning av bidraget.
4. Presentera en modell som visar bidraget räknat med en
beräkningsmodell vid full beläggning eftersom bidraget betalas ut per
barn/elev.
5. Hur ska modellen utformas så att den följer likabehandlingsprincipen
och på så sätt följa SKL:s rekommendationer om att lokalersättning och
likställa väletablerad fristående huvudmans totala hyresnivå och
likställa den fristående huvudmannen vid en kommun där bedömning
görs om huvudmannens totala hyreskostnader överstiger kommunens.
6. Garantera ersättning oavsett huvudman. I den föreslagna
ersättningsmodellen gäller inte samma villkor för fristående huvudmän
som för de kommunala enheterna.
7. Säkerställa att för att extra lokalersättning skulle kunna utnyttjas av
fristående huvudmän bör dessa etablera permanenta skol – och förskole
byggnader som anpassas till en rimlig kapacitetsnivå ur både ett
ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. I likhet med de krav vi har på
kommunen, eftersom verksamheterna ska finansieras med hjälp av barn
– och elevpeng
8. Återkomma med förslag på principer för särskild prövning.
9. Förklara varför ska begränsningen i föreslagna modell vara satt till 15
m2/barn för grundskolan? I Utbildningskontorets ramprogram
”Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro” rekommenderas
inomhusytor (LOA) som är 10 m2/barn för både förskolor och skolor.
Vilka konsekvenser kommer det att innebära för kommunens skolor?
10. Beskriva fördelar/konsekvenser /nackdelar med särskild prövning alt
generell modell.”
Jan Stefansson (KD yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet och yrkar på återremiss i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Lisa Edwards (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet och yrkar för Miljöpartiets räkning
på återremiss av ärendet.
Hans Åberg (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Paul Gustafsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar på återremiss av ärendet.
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar för Sverigedemokraternas
räkning bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yttranden
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet
Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.
Masoud Zadeh (M) yttrar sig i ärendet.
Sven-Inge Nylund (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut samt förslag om återremiss av ärendet. Ordföranden frågar
om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet inte ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång: Den som önskar att ärendet avgörs idag röstar
”ja” och de som vill att ärendet återremitteras röstar ”nej”. Efter omröstning
finner ordföranden 24 röster på ja och 15 röster på nej. Han konstaterar därefter
att Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet genom minoritetsåterremiss.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

Camilla Janson (S)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Rolf Nersing (S)
Kaj Bergenhill (M)

Justerandes sign

Nej

X
X
Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

Martin Nomark (L)

X

Andreas Persson (SD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Lisa Edwards (C)

X

Marcus Sköld (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Linda Pettersson (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mait Johansson (M)

X

Rasmus Lindstedt (S)

X

Paul Gustafsson (M)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Khalouta Simba (V)
Lisbeth Waern (M)

X
X

Naser Vukovic (S)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Mattias Peterson (C)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Jan Ramstedt (SD)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Sven-Inge Nylund (S)

X

Börje Wredén (L)

X

Tina Teljstedt (KD)

X

Börje Svensson (SD)

X

Erik Karlsson (V)

X

Annika Falk (S)

X

Karl-Erik Lindholm (KD)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Stanislav Lewalski (M)

X

Anette Nyberg (SD)

X

Seid Alajbegovic (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Lena Åkerlind (M)

X

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

Justerandes sign

X

X
Utdragsbestyrkande
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Under upprop lämnas 24 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommundirektör
Utbildningsnämnd
Gymnasie- och arbetslivsnämnd
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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§ 209

2019-10-09

Entledigande av Kerstin Åkare (V) som
ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
Dnr KS 19/0454

Beslut
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019.

Förslag till beslut
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Kerstin Åkare (V)

•

Kommunsekreteraren

•

Förtroendemannaregistret

•

Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning.

Utdragsbestyrkande

46 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 210

2019-10-09

Entledigande av Kerstin Åkare (V) som
ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen
Dnr KS 19/0460

Beslut
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019.

Förslag till beslut
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kerstin Åkare (V)
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 211

2019-10-09

Entledigande av Cecilia Norlin (M) som
ledamot i Socialnämnden
Dnr KS 19/0411

Beslut
Cecilia Norlin (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden.

Sammanfattning
Cecilia Norlin (M) har den 15 juli 2019 inkommit med en begäran om att
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 15 juli 2019.

Förslag till beslut
Cecilia Norlin (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Cecilia Norlin (M)
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 212

2019-10-09

Entledigande av Monica Nordebo (L)
som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden
Dnr KS 19/0472

Beslut
Monica Nordebo (L) entledigas som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Monica Nordebo (L) begärde den 12 september 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 12 september 2019.

Förslag till beslut
Monica Nordebo (L) entledigas som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Monica Nordebo (L)
Äldre- och omsorgsnämnden
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

49 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
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§ 213

2019-10-09

Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Monica
Nordebo (L)
Dnr KS 19/0473

Beslut
Johan Skånberg (L) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Monica Nordebo (L).

Sammanfattning
Monica Nordebo (L) begärde den 12 september 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör
därför utse en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut
XX (L) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Monica
Nordebo (L).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Johan Skånberg (L) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Monica Nordebo (L).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Äldre- och omsorgsnämnden
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 214

2019-10-09

Entledigande av Erik Karlsson (V) som
ersättare i Kommunstyrelsen
Dnr KS 19/0483

Beslut
Erik Karlsson (V) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019.

Förslag till beslut
Erik Karlsson (V) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)
Kommunstyrelsen
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 215

2019-10-09

Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen
efter Erik Karlsson (V)
Dnr KS 19/0482

Beslut
Tomas Carneheim (V) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Erik
Karlsson (V).

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bör därför
utse en ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Erik Karlsson (V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Tomas Carneheim (V) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Erik
Karlsson (V).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Kommunstyrelsen
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 216

2019-10-09

Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen
efter Kerstin Åkare (V)
Dnr KS 19/0462

Beslut
Erik Karlsson (V) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kerstin Åkare
(V)

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bör därför
utse en ny ledamot i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2019.

Förslag till beslut
XX utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kerstin Åkare (V)

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Erik Karlsson (V) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kerstin Åkare
(V)
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 217

2019-10-09

Entledigande av Monica Vasquez (V)
som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden
Dnr KS 19/0495

Beslut
Monica Vasquez (V) entledigas som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Monica Vasquez (V) begärde den 19 september 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 19 september 2019.

Förslag till beslut
Monica Vasquez (V) entledigas som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Monica Vasquez (V)
Äldre- och omsorgsnämnden
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 218

2019-10-09

Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Monica
Vasquez (V)
Dnr KS 19/0496

Beslut
Amal Yazigi (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Monica Vasquez (V)

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

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2019.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Monica
Vasquez (V)

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Amal Yazigi (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Monica Vasquez (V)
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Äldre- och omsorgsnämnden
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 219

2019-10-09

Entledigande av Sussanne Persson (V)
från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden
Dnr KS 19/0278

Beslut
Sussanne Persson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.

Sammanfattning
Sussanne Persson (V) har den 1 oktober 2019 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 1 oktober 2019.

Förslag till beslut
Sussanne Persson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Sussanne Persson (V)
Socialnämnden
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 220

2019-10-09

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Sussanne Persson (V)
Dnr KS 19/0280

Beslut
Amal Yazigi (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne Persson
(V).

Sammanfattning
Sussanne Persson (V) har den 1 oktober 2019 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse
en ny ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019.

Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne Persson (V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Amal Yazigi (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne Persson
(V).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 221

2019-10-09

Val av ledamöter och ersättare i
Lindströmska stiftelsen
Dnr KS 18/0337

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222

2019-10-09

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.

Förslag till beslut
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223

2019-10-09

Val av ledamöter och ersättare i
socialnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0504

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 224

2019-10-09

Val av ledamöter och ersättare i
valnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0508

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 225

2019-10-09

Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist
(M)
Dnr KS 19/0145

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019.

Förslag till beslut
Till ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: XX (M).

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

2019-10-09

Val av begravningsförrättare efter
Marianne Kjellberg (V)
Dnr KS 19/0166

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
begravningsförrättare.
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan
bestämma hur begravningsakten ska utformas.
Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig,
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227

2019-10-09

Val av ny ersättare i äldre- och
omsorgsnämnden efter Helena
Lundgren (SD)
Dnr KS 19/0194

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 228

2019-10-09

Val av ersättare i styrelsen för
Österhöjdens garage AB efter Andrea
Andersson
Dnr KS 19/0238

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 229

2019-10-09

Entledigande av Marcus Sköld (M) som
ersättare i Socialnämnden
Dnr KS 19/0544

Beslut
Marcus Sköld (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

Sammanfattning
Den 9 oktober 2019 inkom Marcus Sköld (M) med en begäran om entledigande
som ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 9 oktober 2019.

Förslag till beslut
Marcus Sköld (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Marcus Sköld (M)
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
Socialnämnden
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§ 230

2019-10-09

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Marcus Sköld (M)
Dnr KS 19/0546

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Marcus Sköld (M) begärde den 9 oktober 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse
en ny ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld (M).

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 231

2019-10-09

Val av ny ledamot i Socialnämnden
efter Cecilia Norlin (M)
Dnr KS 19/0412

Beslut
Marcus Sköld (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Cecilia Norlin
(M).

Sammanfattning
Den 15 juli 2019 inkom en begäran om att Cecilia Norlin (M) entledigas som
ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i
Socialnämnden

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Cecilia Norlin (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Marcus Sköld (M) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Cecilia Norlin
(M).
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Justerandes sign

2019-10-09

Anmälningar

1.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 december
2018 - Medborgarförslag angående väktare i Bro

2.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29 Svar på medborgarförslag om
längre belysningstid vid Kungsängens IP

3.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 29 - Medborgarförslag om broddar
till personer över 70 år

4.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 52 - Medborgarförslag om broddar
till personer över 70 år

5.

Tekniska nämndens Beslut § 66 - Medborgarförslag om att göra om en del
av Gamla Enköpingsvägen till en bygata med lägre hastighet.

6.

Tekniska nämndens beslut § 65 - Medborgarförslag om att anlägga en
gång- och cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs

7.

Tekniska nämndens beslut § 64 - Medborgarförslag om granskning av
snöröjningen i Upplands-Bro kommun ur ett medborgarperspektiv

8.

Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019

9.

Inbjudan - Fullmäktiges presidiekonferenser vid fyra tillfällen under
hösten 2019

10.

Utlåtande från de förtroendevalda revisorerna angående arvoden

11.

Revisionsrapport - Uppföljning av projekt inom lekmannarevisionen

12.

Revisionsrapport 4/2018 samt skrivelse

13.

Revisionsrapport - Uppföljande granskning 2016

14.

Revisionsrapport - Granskning av diarieföring och hantering av allmänna
handlingar

15.

Revisionsrapport - Granskning av social dokumentation

16.

Basalt krisberedskap och totalförsvar

17.

Motion om trädförsörjningsstrategi

18.

Motion om kommunala valstugor

19.

Motion om solceller

20.

Motion om en tryggare skola
Utdragsbestyrkande
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21.

Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall

22.

Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att
delta i Funkisfestivalen

23.

Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och kulturarv
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