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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 18 december 2019, kl. 18:30 

Plats: Stora Scen, Kulturhuset, Kungsängen 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 
 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela 
det till sekreteraren.  
 
Kl. 18:30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in till 
Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 16 december 2019. 
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.  

Frågor kan också ställas till Kommunfullmäktiges presidium precis innan 
frågestunden börjar den 18 december 2019. Dessa frågor ska, om de inte 
omedelbart kan besvaras, besvaras vid nästföljande fullmäktigesammanträde. 
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.  

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Linda Du Rietz (L) och Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag: fredagen den 20 december 2019, kl. 14:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Medborgarförslag om att kommunen ska redovisa 
kostnader för flyktingmottagande 
KS 19/0703 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

2.  Medborgarförslag om förbättrad gångväg på 
Skolvägen 
KS 19/0696 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på 
Ginstvägen 
KS 19/0674 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

4.  Medborgarförslag om fler återvinningsstationer i 
Brunna 
KS 19/0687 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

5.  Omfördelning av medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 
KS 17/0123 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 
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6.  Förslag för ny taxa för upplåtelse av offentlig plats  
KS 19/0631 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig 
plats som börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som 
beslutas består av 2019 års avgifter med ändringar och 
kommer att uppräknas enligt konsumentprisindex oktober 
månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt 
förändringar i konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att 
besluta om framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro 
kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för 
parkering 

7.  Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 
KS 19/0619 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro 
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 
december 2010, upphävs. 

2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-
Bro kommun antas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun gäller från och med 1 januari 2020. 
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8.  Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
KS 19/0624 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte höja 
parkeringsavgifterna. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att 
övergripande se över Upplands-Bro kommuns 
parkeringsavgifter och lämna ett nytt förslag som skapar 
förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upprätta flera parkeringsplatser intill 
Kungsängens centrum och handikapparkering samt MC-
parkering på eller nära Torget. 

9.  Cykelstrategi 2020-2025 
KS 19/0630 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 

10.  Förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet 
KS 19/0625 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 
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11.  Partistöd 2020 
KS 19/0351 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 
godkänns.  

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som 
uppfyller beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för 
partistöd i Upplands-Bro kommun.  

3. Även de partier som inte kommit in med redovisningar och 
granskningsintyg innan den 30 juni 2019 erhåller partistöd.  

4. Inför kommande år är det beslutade datumet 30 juni som 
gäller för samtliga partier. En påminnelse ska utgå i april till 
samtliga partier.  

5. Utbetalningar av partistöd ska ske senast 31 januari.  
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12.  Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 19/0545 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda upphävs.  

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda antas med uppdrag åt kontoret att göra 
redaktionella förändringar.  

3. I ärendebeskrivningen hänvisas till att beslut för nuvarande 
bestämmelser fattades 2014, det stämmer. delvis, det är 
viktigt att påtala att kommunfullmäktige har fattat senare 
beslut i arvodes och reglementsfrågor 2016-10-19, 2017-12-
20 och de senaste beslutet som fattades var 2018-11-21. 
Samtliga principer och beslut är alltså inte nya i förslaget 
utan samlade.  

4. Årtal och paragrafer kopplat till tidigare beslut ska strykas 
från samtliga underlagen. Beslutet gäller from 1 januari 2020 
och framåt till dess att annat beslut fattas.  

13.  Ansökan om förlängning av förordnande för 
vigselförrättare 
KS 19/0582 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

1. Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande 
för borgerliga vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein, och 
Camilla Janson från 2020-03-01 till och med 2024-03-01. 

2. Kommunfullmäktige nominerar även Tina Teljstedt och 
Fredrik Kjos till förordnande för borgerliga vigselförrättare. 
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14.  Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-
Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
KS 19/0616 

Förslag till beslut 
1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 

ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag 
AB. 

2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB. 

15.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020 
KS 19/0614 

Förslag till beslut 
1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 

utses: XX 
2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 

utses: XX 
3 Till ordförande utses: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 
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16.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Brohus Kommunfastigheter AB 2020 
KS 19/0615 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB utses: XX 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB utses: XX 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

17.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB 
Upplands-Brohus 2020 
KS 19/0613 

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

XX 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
XX 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

18.  Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2020 
KS 19/0617 

Förslag till beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-

Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB 
Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 
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19.  Entledigande av Sofia Ogenvall (KD) som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden 
KS 19/0675 

Förslag till beslut 
Sofia Ogenvall (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden. 

20.  Entledigande av Sune Alsgren (M) som ledamot i 
Tekniska nämnden 
KS 19/0678 

Förslag till beslut 
Sune Alsgren (M) entledigas som ledamot i Tekniska nämnden. 

21.  Entledigande av Helena Austrell (S) som ersättare i 
Socialnämnden 
KS 19/0711 

Förslag till beslut 
Helena Austrell (S) entledigas som ersättare i Socialnämnden. 

22.  Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Sofia Ogenvall (KD) 
KS 19/0676 

Förslag till beslut 
XX (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Sofia Ogenvall (KD). 

23.  Val av ny ledamot i Tekniska nämnden efter Sune 
Alsgren (M) 
KS 19/0679 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Sune Alsgren 
(M). 
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24.  Val av ledamöter och ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 
KS 18/0337 

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

25.  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 
KS 18/0341 

Förslag till beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX.  

26.  Val av ersättare i Socialnämnden 2019-2022 
KS 18/0504 

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

27.  Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-
2022 
KS 18/0508 

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

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

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

Förslag till beslut 
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX.  
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29.  Val av ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 
efter Helena Lundgren (SD) 
KS 19/0194 

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

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

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

31.  Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Jan Westin (S) 
KS 19/0562 

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

32.  Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Susanne 
Engzell (S) 
KS 19/0707 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Susanne Engzell 
(S). 

33.  Val av ny ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden efter 
Susanne Engzell (S) 
KS 19/0706 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Susanne Engzell (S). 
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34.  Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Helena 
Austrell (S) 
KS 19/0712 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Helena Austrell 
(S). 

Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 

december 2019 - Medborgarförslag om ändringar på 
återvinningsstationen på Begoniaslingan 
 

2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 
december 2019 - Svar på medborgarförslag om att anordna en gång-, 
cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs 

 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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