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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 12 juni 2019, kl. 18:30 

Plats: Kungsängens torg, utomhus (obs!) 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med frågestund för allmänheten kl. 
18.30. 

Frågor ska skriftligen skickas in till Kommunledningskontoret via 
kommun@upplands-bro.se senast klockan 12.00 måndagen den 10 juni 2019.  

Frågor kan också ställas till presidiet precis innan frågestunden börjar den 12 
juni. Dessa frågor ska, om de inte omedelbart kan besvaras, besvaras vid 
nästföljande fullmäktigesammanträde. Saknas frågor fortsätter sammanträdet 
direkt. 

Vid sammanträdet kommer också följande ske: 

o Utdelning av Sparbankens utvecklingsstipendium. 

o Utdelning av internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun. 

o Vinnaren av årets arbetsplats inom Upplands-Bro kommun 
tillkännages. 

Inledning 
Upprop  
Val av justerare  
Förslag till beslut 
Hans Åberg (L) och Linda Pettersson (S) 

Dag för justering 
 
Förslag till beslut:  
måndagen den 24 juni 2019, kl. 15:30 
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3.  

 

 

 

4.  

Beslutsärenden 

Fråga gällande nedskärningar inom den kommunala 
gymnasieskolan 
KS 19/0254 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

 

Interpellation gällande arbetet med laddinfrastruktur i 
Upplads-Bro kommun 
KS 19/0266 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Medborgarförslag om minskning av kommersiell trafik 
på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen och 
Granhammarsvägen 
KS 19/0347 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Medborgarförslag om att häva eller justera 
cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
KS 19/0284 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

5.  Medborgarförslag om att utveckla motionsspåret i Bro 
och ge möjlighet till cykling i skogen 
KS 19/0294 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
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6.  Medborgarförslag om förlängd tid för badbryggorna i 
Stigstorp 
KS 19/0320 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för 
beslut. 

7.  Medborgarförslag om järnstaket vid Bro station 
KS 19/0253 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

8.  Medborgarförslag om att anlägga en gångväg med 
belysning i Bro 
KS 19/0311 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

9.  Medborgarförslag om att ordna belysning på gångväg 
mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro 
KS 19/0312 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

10.  Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice 
KS 16/0326 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om 
obegränsad ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska 
beviljas först efter en individuell bedömning samt att det kan strida 
mot likställighetsprincipen. 
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11.  Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng 
vid idrottsplatsen i Kungsängen 
KS 18/0317 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en 
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och 
fritidsnämnden tar med sig synpunkter om geografisk placering om 
frågan blir aktuell i framtiden. 

12.  Svar på Motion om ekodukter i Upplands-Bro 
KS 17/0173 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
Motionen besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadskontoret.  

13.  Svar på Motion om giftermål med minderåriga 
KS 18/0080 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Motionen om giftermål med minderåriga besvaras med denna 
tjänsteskrivelse. 

2. Socialnämnden i Upplands-Bro kommun ges i uppdrag att 
komplettera befintlig riktlinje för arbetet med barn och unga 
med ett avsnitt om barnäktenskap. 

14.  Svar på motion - Nystart för brunna 
KS 15/0785 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Bifalla motionen. 
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15.  Delårsbokslut januari till april 2019 med 
helårsprognos för 2019 
KS 19/0007 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos 
godkänns. 

16.  Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret Attunda 
KS 19/0227 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
följande: 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 
2018 års verksamhet. 

17.  Handlingsplan för de lagstadgade minoritetsspråken 
KS 19/0173 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Handlingsplan för minoritetsspråken antas. 

18.  Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro kommun 
KS 19/0264 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
Digitaliseringsstrategin antas. 
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19.  Flaggpolicy 
KS 19/0281 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns 
flaggpolicy som vägleder när det ska flaggas i kommunen med 
komplettering att även 8 mars ska inkluderas i kommunens 
flaggdagar. 

20.  Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för perioden 
2020-2023 
KS 19/0156 

Förslag till beslut 
Följande 17 personer utses till nämndemän i Attunda tingsrätt under 
perioden 2020-2023:  

21.  Entledigande av Joakim Bencker (M) från sitt 
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 
KS 19/0286 

Förslag till beslut 
Joakim Bencker (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

22.  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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23.  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). 

24.  Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i 
Utbildningsnämnden 
KS 19/0321 

Förslag till beslut 
Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

25.  Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje 
Svensson (SD) 
KS 19/0322 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje 
Svensson (SD). 

26.  Entledigande av Per Lindahl (C) som ordinarie 
ledamot i Tekniska nämnden 
KS 19/0317 

Förslag till beslut 
Per Lindahl (C) entledigas som ordinarie ledamot i Tekniska 
nämnden. 

27.  Val av ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter 
Per Lindahl (C) 
KS 19/0318 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter Per 
Lindahl (C). 
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28.  Entledigande av Anders Bjurefors (C) som ersättare i 
Tekniska nämnden 
KS 19/0315 

Förslag till beslut 
Anders Bjurefors (C) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

29.  Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Anders 
Bjurefors (C) 
KS 19/0316 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Anders 
Bjurefors (C). 

30.  Entledigande av Tina Teljstedt (KD) som huvudman i 
Sparbanken Enköping 
KS 19/0346 

Förslag till beslut 
Tina Teljstedt (KD) entledigas som huvudman i Sparbanken 
Enköping. 

31.  Val av ny huvudman i Sparbanken Enköping efter 
Tina Teljstedt (KD) 
KS 19/0233 

Förslag till beslut 
XX utses till ny huvudman i Sparbanken Enköping efter Tina 
(Tania) Teljstedt (KD) fram till Sparbankens årsstämma 2021. 
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32.  

Nedan följer bordlagda ärenden från föregående 
sammanträde. 

Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB år 2019 
KS 18/0334 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
utses: XX (C). 

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

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

34.  Val av ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-
2022 
KS 18/0505 

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

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

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

36.  Val av ersättare i bygg- och miljönämnden 2019-2022 
KS 18/0506 

Förslag till beslut 
1. Till ersättare i Bygg- och miljönämnden utses: XX (SD). 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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37.  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) 

38.  Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 
KS 19/0196 

Förslag till beslut 
Till ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) utses: 
XX (SD). 

39.  Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Mats Zettmar (SD) 
KS 19/0202 

Förslag till beslut 
Till ny ersättare efter Mats Zettmar (SD) i Kultur- och 
fritidsnämnden utses: XX (SD) 

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

Förslag till beslut 
Till ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 
omsorgsnämnden utses: XX (M). 

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

Förslag till beslut 
Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: XX och XX. 
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42.  Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg 
(V)  
KS 19/0166 

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

43.  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 
KS 18/0341 

Förslag till beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

44.  Val av god man enligt fastighetsbildningslagen efter 
Lisa Edwards (C) 
KS 19/0237 

Förslag till beslut 
Till god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C) 
utses: XX. 

45.  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 efter Andrea 
Andersson utses: XX. 

 
Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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