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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 24 april 2019, kl. 18:30 

Plats: Stora Scen 

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 lämnas in till Kommunledningskontoret senast 
klockan 12.00 måndagen den 22 april 2019. Saknas frågor fortsätter 
sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Masoud Zadeh (M) och Katarina Olofsson (SD) 
Dag för justering, förslag:  fredag den 3 maj 2019, kl. 09:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Medborgarförslag om att syskonförtur vid fördelning 
av skolplatser ska införas 
KS 19/0219 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut.  

2.  Medborgarförslag om syskonförtur 
KS 19/0231 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana och 
vid Lillsjöbadet 
KS 19/0255 

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

4.  Revisionsberättelse 2018 
KS 19/0262 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

5.  Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro kommun 
KS 19/0003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2018 godkänns 

2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr 

3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 
2019 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 
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6.  Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av 
Upplands-Bro kommun 2018 
KS 19/0263 

Förslag till beslut 
Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2018 för Tauvonska 
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, 
Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester 
Holms stiftelse och Karl Fagerströms stiftelse läggs med 
godkännande till handlingarna. 

7.  Förvaltade stiftelsers bokslut 2018 
KS 19/0212 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 
godkänns. 

8.  Godkännande av utökad låneram för 
kommunalförbundet Norrvatten 
KS 19/0120 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
följande: 

Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande 
låneram med 400 mnkr till 1 300 mnkr. 

9.  Avveckling av AB Vårljus 
KS 19/0169 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att 
vid AB Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.  
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10.  Förtydligande om sammanträdesarvode 
KS 19/0106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i 
bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

11.  Svar på motion om öppna nämndmöten 
KS 16/0362 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad. 

2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas 
utformning anses inte förslaget om öppna sammanträden 
kunna genomföras i nuläget. 

12.  Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 
inom vård och omsorg 
KS 18/0170 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg 
hanteras vidare i arbetet med kommunens mål ”En attraktiv 
arbetsgivare” och i arbetet med heltid som norm. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg 
anses besvarad. 

13.  Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 
KS 18/0108 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och 
anordnar många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i 
samband med utvecklingen av kulturskolan. 
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14.  Val av revisorer för Upplands-Bro kommun 2019-
2022 
KS 18/0331 

Förslag till beslut 
Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: XX (MP) 

15.  Val av ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, 
AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 
KS 18/0332 

Förslag till beslut 
1. Som ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 

kommunföretag AB utses: XX. 

2. Som ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-
Brohus utses: XX. 

1. Som ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB utses: XX. 

16.  Val av ledamöter och 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).  

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

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 
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18.  Val av ny ersättare i socialnämnden efter Claus 
Engström (SD) 
KS 19/0200 

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

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

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

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

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

21.  Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Arne Vallqvist (M) 
KS 19/0144 

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

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

Förslag till beslut 
Till ersättare i Bygg- och miljönämnden utses: XX (SD). 
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23.  Val av ledamöter 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). 

24.  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). 

25.  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) 

26.  Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Mohamed Guez Guez (M) 
KS 19/0068 

Förslag till beslut 
Till ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed 
Guez Guez (M) utses: XX (M). 

27.  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). 
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28.  Val av ledamöter och ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 
KS 18/0337 

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

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

Förslag till beslut 
Till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) 
utses: XX. 

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

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

31.  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 
KS 18/0341 

Förslag till beslut 
Som ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

32.  Entledigande av Lisa Edwards från sitt uppdrag som 
god man enligt fastighetsbildningslagen 
KS 19/0226 

Förslag till beslut 
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som god man enligt 
fastighetsbildningslagen.  
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33.  Val av god man enligt fastighetsbildningslagen efter 
Lisa Edwards (C) 
KS 19/0237 

Förslag till beslut 
XX väljs som ny god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa 
Edwards (C) 

34.  Entledigande av Andrea Andersson från sitt uppdrag 
som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB 
KS 19/0174 

Förslag till beslut 
Andrea Andersson entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 
för Österhöjdens garage AB. 

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

Förslag till beslut 
XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter 
Andrea Andersson. 

36.  Entledigande av Lilja Johansson Lindfors (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden 
KS 19/0258 

Förslag till beslut 
1. Lilja Johansson Lindfors (S) entledigas från sitt uppdrag som 

ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  
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37.  Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Lilja Johansson Lindfors (S) 
KS 19/0260 

Förslag till beslut 
1. Agneta Holmenmark (S) utses till ny ersättare i Bygg- och 

miljönämnden efter Lilja Johansson Lindfors (S). 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

38.  Fråga angående nedskärningar i den kommunala 
gymnasieskolan 
KS 19/0254 

Förslag till beslut 
Fråga angående nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan får 
ställas. 

39. Interpellation gällande arbetet med laddinfrastruktur i 
Upplands-Bro kommun. 
KS 19/0266 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Anmälningar 
1. Rapport från Länsstyrelsens inspektion av 

överförmyndare/överförmyndarnämnd, 9 november 2018 
2. Information till KS och Kommunfullmäktiges presidium samt 

myndighetsnämnd - Hantering av olovligt byggande 
3. Påminnelse - Kallelse till årsmöte i Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
4. Tekniska nämndens beslut § 11 Svar på medborgarförslag angående 

namnändring av rondellen vid Norrboda 
5. Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslut § 12 – Medborgarförslag om 

att UBG ska samarbeta med KSK och ta fram ett handbollsprogram för 
gymnasiet  

 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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