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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 21 november 2018, kl. 18:30 

Plats: Stora scenen 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 19 november 
2018. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Kaj Bergenhill (M), Rolf Nersing (S) 
Dag för justering, förslag: torsdagen den 29 november 2018, kl. 10:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Medborgarförslag om ny busshållplats vid 
Sandhagsrondellen 
KS 18/0447 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för beslut. 

2.  Medborgarförslag om att Upplands-Brogymnasiet ska 
samarbeta med KSK och ta fram ett 
handbollsprogram på UBG 
KS 18/0407 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om utformningen av den stora 
gräsytan mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen i Bro 
KS 18/0408 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 



 KUNGÖRELSE 3 (10)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2018-11-14     

 

4.  Förslag till revidering av timavgift för tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken, med flera 
KS 18/0405 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår 

Kommunfullmäktige att revidera timavgiften till 1280 kr i 
följande taxor:  

• 7 § Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 
2015  

• 8 § Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 
2015, samt i  

• 7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av 
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015  

2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
revideringarna att ska gälla från den 1 januari 2019.  

5.  Ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro 
kommuns stipendier 
KS 18/0387 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
Reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier 
uppdateras enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag. 

6.  Delårsbokslut januari-augusti 2018 med 
helårsprognos 
KS 18/0191 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos 
godkänns. 
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7.  Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019 
KS 18/0190 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
 
Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019 fastställs till 19 
kronor och 60 öre (19:60).  
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8.  Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
KS 18/0134 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
följande: 

1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 22 november 1999 
(”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger 
företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet 
undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, 
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet 
undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, 
vari Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

4. Utse Fredrik Kjos och Maria Johansson att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut. 
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9.  Reglemente med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
KS 18/0415 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder antas i enlighet med 
bilagt förslag med revidering att § 29 ändras till ”icke 
tjänstgörande ersättare ska ha rätten att närvara vid utskottets 
sammanträden” att börja gälla den 1 januari 2019. 
 

2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella 
ändringar i reglementet, som inte innebär ändringar i sak. 

10.  Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
KS 18/0416 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet 

med bilagt förslag, att börja gälla från den 1 januari 2019.  
 

2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella 
ändringar i reglementet, som inte innebär ändringar i sak. 

11.  Reviderat reglemente för valnämnden 
KS 18/0417 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Reviderat reglemente för valnämnden antas i enlighet med 
bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019. 

2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella 
ändringar i reglementet, som inte innebär ändringar i sak. 
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12.  Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
KS 18/0420 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas i 
enlighet med bilagt förslag och tillägget att Kultur- och 
fritidsnämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare, att 
börja gälla den 1 januari 2019.  
 

2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella 
ändringar i reglementet, som inte innebär några ändringar i 
sak. 

13.  Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden 
KS 18/0419 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas i 

enlighet med bilagt förslag och tillägget att bygg- och 
miljönämnden består av 8 ledamöter och 8 ersättare, att börja 
gälla den 1 januari 2019.  
 

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

14.  Reviderat reglemente för tekniska nämnden 
KS 18/0418 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas i enlighet 
med bilagt förslag och tillägget att Tekniska nämnden består 
av 10 ledamöter och 10 ersättare, att börja gälla den 1 januari 
2019. 
 

2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella 
ändringar, som inte innebär ändringar i sak. 
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15.  Arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2018-
2022 
KS 18/0425 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslaget till 

Arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2018–2022 antas 
enligt Demokratikommittés förslag. 

16.  Val av kommunfullmäktiges valberedning 
KS 18/0390 

Förslag till beslut 
Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses: 
XX (MP). 

17.  Val av två ombud och två ersättare till Storsthlms 
förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022 
KS 18/0329 

Förslag till beslut 
 

1. XX och XX utses till ombud till Storsthlms förbundsmöte för 
mandatperioden 2019-2022. 
 

2. För XX utses NN till ersättare till Storsthlms förbundsmöte 
för mandatperioden 2019-2022. 

 
3. För XX utses NN till ersättare till Storsthlms förbundsmöte 

för mandatperioden 2019-2022. 
 

18.  Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie 
Johansson  
KS 18/0294 

Förslag till beslut 
XX (MP) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie 
Johansson (MP). 
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19.  Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Kerstin Arvidsson (C) 
KS 18/0053 

Förslag till beslut 
XX (C) väljs som ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Kerstin Arvidsson (C). 

20.  Entledigande av Ingemar Hägg (L) som ersättare i 
Tekniska nämnden 
KS 18/0399 

Förslag till beslut 
Ingemar Hägg (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Tekniska nämnden. 

21.  Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Ingemar 
Hägg (L) 
KS 18/0430 

Förslag till beslut 
XX utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Ingemar Hägg 
(L). 

22.  Entledigande av Ingemar Hägg (L) som 
styrelseledamot i Upplands-Bro kommunföretag AB 
KS 18/0428 

Förslag till beslut 
Ingemar Hägg (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Upplands-Bro kommunföretag AB. 

23.  Val av styrelseledamot i Upplands-Bro 
kommunföretag AB efter Ingemar Hägg (L) 
KS 18/0429 

Förslag till beslut 
XX utses till ny ledamot i Upplands-Bro kommunföretag AB efter 
Ingemar Hägg (L). 
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24.  Val av ny revisor efter Lennart Stigle (L) 
KS 18/0348 

Förslag till beslut 
XX (L) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun efter Lennart 
Stigle (L). 

25.  Val av ny kommunrevisor i Upplands-Bro kommun 
efter Marianne Kjellberg (V) 
KS 18/0264 

Förslag till beslut 
Carlos Bustos (V) utses till ny kommunrevisor efter Marianne 
Kjellberg (V).  

26.  Entledigande av Cecilia Nielsen (MP) som ersättare i 
kommunfullmäktige 
KS 18/0449 

Förslag till beslut 
1. Cecilia Nielsen (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i 
Stockholms län.  

Anmälningar 
Inbjudan - Fullmäktiges presidiekonferenser 2018/2019 

 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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