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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 9 oktober 2019, kl. 18:30 

Plats: Stora Scen, Kulturhuset 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

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

Sammanträdet inleds med frågestund för allmänheten kl. 18:30. Frågor ska 
skriftligen lämnas in till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 
måndagen den 7 oktober 2019.  

Vid sammanträdet kommer pris delas ut till ”Årets Upplands-Broare” 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Linda Pettersson (S) och Marcus Sköld (M) 
Dag för justering, förslag:  torsdagen den 16 oktober 2019, kl. 16:00 
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1.  

Frågor 

Fråga om fysisk aktivitet i skolorna 
KS 19/0468 

Sara Ridderstedt (MP) har den 12 september 2019 inkommit med en 
fråga ställd till ordföranden i Utbildningsnämnden. 

2.  Fråga angående förhållanden på äldreboendet 
Hagtorp 
KS 19/0476 

Erik Karlsson (V) har den 15 september 2019 inkommit med en 
fråga ställd till ordföranden i Äldre- och omsorgsnämnden.  

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

Erik Karlsson (V) har den 18 och 19 september 2019 inkommit med 
en fråga och en följdfråga ställd till ordföranden i Kommunstyrelsen.  

 

4.  
Beslutsärenden 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 
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6.  Medborgarförslag om att bekämpa vass i Lillsjön 
KS 19/0434 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

7.  Medborgarförslag om utformning av en framtida 
cirkulationsplats 
KS 19/0414 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

9.  Medborgarförslag om tillgänglighet till natur och sjö 
KS 19/0396 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

11.  Medborgarförslag om fartkameror på 
Granhammarsvägen genom Brunna 
KS 19/0392 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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12.  Medborgarförslag om att anordna farthinder och 
digitala hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen i 
Brunna Park för ökad trygghet i trafiken 
KS 19/0364 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

14.  Revidering av avfallstaxan  
KS 19/0386 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag 
från Samhällsbyggnadskontoret.  

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

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

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. 

17.  Återtagande av beslut gällande Kultur- och 
Fritidsnämndens roll som remissinstans i 
namnärenden 
KS 19/0388 

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). 

18.  Svar på motion om stadsträdgårdsmästare 
KS 18/0109 

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

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. 

20.  Redovisning av obesvarade motioner 2019 
KS 19/0011 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 
godkänns. 

21.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 
KS 19/0012 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 
2019 godkänns. 

22.  Förändring av styr- och budgetprocess 
KS 19/0440 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i 
enlighet med Kommunledningskontorets förslag. 
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23.  Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 
KS 19/0290 

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.  

24.  Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och 
förskolor 
KS 18/0465 

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. 

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

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

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

Förslag till beslut 
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i 
Kommunstyrelsen. 



 KUNGÖRELSE 8 (12)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2019-10-02     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
XX (L) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Monica Nordebo (L). 
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32.  Entledigande av Erik Karlsson (V) som ersättare i 
Kommunstyrelsen 
KS 19/0483 

Förslag till beslut 
Erik Karlsson (V) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen. 

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
Sussanne Persson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 
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37.  Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne 
Persson (V) 
KS 19/0280 

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

38.  Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen 
KS 18/0337 

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

39.  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 
KS 18/0341 

Förslag till beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX.  

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

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

41.  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). 
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42.  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M) 
KS 19/0145 

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

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

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

44.  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) 

45.  Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage 
AB 
KS 19/0238 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX.  
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Anmälningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29 Svar på medborgarförslag om 

längre belysningstid vid Kungsängens IP 
2. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 29 - Medborgarförslag om 

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

broddar till personer över 70 år 
4. Tekniska nämndens Beslut § 66 - Medborgarförslag om att göra om en 

del av Gamla Enköpingsvägen till en bygata med lägre hastighet. 
5. Tekniska nämndens beslut § 65 - Medborgarförslag om att anlägga en 

gång- och cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs 
6. Tekniska nämndens beslut § 64 - Medborgarförslag om granskning av 

snöröjningen i Upplands-Bro kommun ur ett medborgarperspektiv 
7. Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019 
8. Inbjudan - Fullmäktiges presidiekonferenser vid fyra tillfällen under 

hösten 2019 
9. Utlåtande från de förtroendevalda revisorerna angående arvoden 
10. Revisionsrapport - Uppföljning av projekt inom lekmannarevisionen 
11. Revisionsrapport 4/2018 samt skrivelse 
12. Revisionsrapport - Uppföljande granskning 2016 
13. Revisionsrapport - Granskning av diarieföring och hantering av 

allmänna handlingar 
14. Revisionsrapport - Granskning av social dokumentation 
15. Basalt krisberedskap och totalförsvar 
16. Motion om trädförsörjningsstrategi 
17. Motion om kommunala valstugor 
18. Motion om solceller 
19. Motion om en tryggare skola 
20. Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall 
21. Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet 

att delta i Funkisfestivalen 
22. Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och 

kulturarv 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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