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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 20 mars 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. 

Sammanträdet inleds med frågestund för allmänheten kl. 18:30. Frågor ska 
skriftligen lämnas in till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 
måndagen den 18 mars 2019. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Jan-Erik Björk (KD), Kerstin Åkare (V) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 26 mars 2019, kl. 09:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Medborgarförslag rörande rondell vid av- och 
påfarten av motorvägen E18 
KS 19/0096 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

2.  Medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för 
att upptäcka missbruksproblem 
KS 19/0132 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om att installera filter på 
kommunens digitala enheter 
KS 19/0158 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

4.  Medborgarförslag om längre belysningstid vid 
Kungsängens IP 
KS 19/0102 

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

5.  Medborgarförslag om att göra om grusplanen på 
Fjärilsstigen till en gräsplan 
KS 19/0103 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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6.  Medborgarförslag om att installera belysning längs 
med grusvägen vid Strandvägen och Gröna Udden 
KS 19/0101 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

7.  Medborgarförslag rörande hundrastgård i Brunna 
KS 19/0097 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

8.  Medborgarförslag om att skapa en Beybladepark 
samt turnering 
KS 17/0388 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in 
Beybladebanor till kultur- och fritidsnämnden för att banor 
ska kunna lånas i biblioteket. 
 

2. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att fatta beslut om 
att en Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är 
ett bra förslag och ser gärna att en förening genomför 
förslaget. 

9.  Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa 
TN 19/0023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 
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10.  Socialnämndens taxor och avgifter år 2019 
KS 19/0073 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att godkänna Socialnämndens beslut om justering av taxor och 
avgifter år 2019 inom Socialkontorets verksamheter. 

11.  Äldre- och omsorgsnämndens taxor och avgifter år 
2019 
KS 19/0094 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att godkänna Äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av 
taxor och avgifter år 2019 inom Socialkontorets verksamheter. 

12.  Motion om Bostad åt alla / Hem för alla 
KS 18/0112 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

13.  Motion om mensskydd 
KS 18/0127 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
Motionen avslås med hänvisning till att det är landstinget som 
ansvarar för ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten. 
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14.  Motion om fältassistenter 
KS 17/0313 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen redan 
bedriver åtgärder för målgruppen och inväntar resultat och prognos 
från projekt med förebyggande syfte.  

15.  Motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-
Bro 
KS 18/0256 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

16.  Reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 
KS 19/0095 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet. 

17.  Val av revisorer för Upplands-Bro kommun 2019-
2022 
KS 18/0331 

Förslag till beslut 
Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: XX (MP). 
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18.  Val av ersättare för lekmannarevisorerna 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.  
 

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

19.  Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 
kommunföretag AB år 2019 
KS 18/0333 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 
utses: XX (S) och XX (S). 

20.  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 (S), XX (S) och XX (C). 

21.  Val av ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus 
år 2019 
KS 18/0335 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: XX (S), XX 
(S) och XX (KD). 
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22.  Val av ersättare i socialnämnden 2019-2022 
KS 18/0504 

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

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

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

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

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

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

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

26.  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).  

 



 KUNGÖRELSE 8 (13)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2019-03-20     

 

27.  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 
KS 18/0341 

Förslag till beslut 
Som ombud enligt begravningsförordningen utses: XX 

28.  Val av 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 (MP) 
KS 18/0294 

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

30.  Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter 
Charlotte Slettengren (M) 
KS 18/0458 

Förslag till beslut 
XX utses till ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte 
Slettengren (M).  

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

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



 KUNGÖRELSE 9 (13)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2019-03-20     

 

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

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

33.  Entledigande av Marianne Kjellberg (V) från sitt 
uppdrag begravningsförrättare 
KS 19/0163 

Förslag till beslut 
Marianne Kjellberg (V) entledigas från sitt uppdrag som 
begravningsförrättare. 

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

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

35.  Entledigande av Sadid Hossain (S) från sitt uppdrag 
som ersättare i Socialnämnden 
KS 19/0004 

Förslag till beslut 
Sadid Hossain (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 

36.  Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Sadid 
Hossain (S) 
KS 19/0005 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sadid Hossain 
(S). 
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37.  Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
KS 19/0189 

Förslag till beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

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

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

39.  Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen 
KS 19/0190 

Förslag till beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 

40.  Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Helena 
Lundgren (SD) 
KS 19/0195 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Helena 
Lundgren (SD). 

41.  Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Valnämnden 
KS 19/0191 

Förslag till beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Valnämnden. 
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42.  Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 
KS 19/0196 

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

43.  Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ledamot i Socialnämnden 
KS 19/0192 

Förslag till beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden. 

44.  Val av ny ledamot i socialnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 
KS 19/0197 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

45.  Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt 
uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 
KS 19/0193 

Förslag till beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden. 

46.  Val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Helena Lundgren (SD) 
KS 19/0198 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Helena Lundgren (SD). 
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47.  Entledigande av Claus Engström (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden 
KS 19/0199 

Förslag till beslut 
Claus Engström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 

48.  Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus 
Engström (SD) 
KS 19/0200 

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

49.  Entledigande av Mats Zettmar (SD) från sitt uppdrag 
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
KS 19/0201 

Förslag till beslut 
Mats Zettmar (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden. 

50 

 

 

 

  

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

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Mats Zettmar (SD). 
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51 

 

 

 

  

Entledigande av Bassem Majid (S) från sitt uppdrag 
som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
KS 19/0203 

Förslag till beslut 
Bassem Majid (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

 

52 

 

 

 

  

Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Bassem Majid (S) 
KS 19/0210 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
efter Bassem Majid (S). 

53 

 

 

 

  

Val av ny ledamot i Tekniska nämnden efter Linnea 
Nilsson (S) 
KS 19/0208 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Linnea 
Nilsson (S). 

 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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