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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 12 februari 2020, kl. 18:30 

Plats: Stora scenen, Kulturhuset 

Ordförande: Anders Åkerlind 

Sekreterare: Karin Haglund 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 
Kl. 18:30 börjar sammanträdet med ärende 1 på föredragningslistan, 
”Allmänhetens frågestund 2020”. Därefter inleds frågestund för allmänheten. 
Frågor ska skriftligen lämnas in till Kommunledningskontoret senast klockan 
12.00 måndagen den 10 februari 2020. Saknas frågor fortsätter sammanträdet 
direkt.  
Frågor kan också ställas till Kommunfullmäktiges presidium precis innan 
frågestunden börjar på sammanträdesdagen.. Dessa frågor ska, om de inte 
omedelbart kan besvaras, besvaras vid nästföljande fullmäktigesammanträde. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Göran Malmestedt (M) och Johan Silversjö (SD) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 19 februari 2020, kl. 09:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Allmänhetens frågestund 2020 
KS 19/0607 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2020.  

2.  Medborgarförslag om balplast för återvinning 
KS 20/0098 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om miljöstation på Artistvägen 
KS 20/0094 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

4.  Medborgarförslag om nytt system för övrigt avfall 
KS 20/0095 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

5.  Medborgarförslag om att upprätta en 
visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun 
KS 20/0100 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

6.  Medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i 
Brunna 
KS 19/0730 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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7.  Svar på medborgarförslag om placering av staty i Bro 
Centrum 
KS 17/0302 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget om att uppföra en 
staty föreställande Charlie Norman i Bro centrum som tas med som 
ett förslag i planering av framtida minnesmonument. 

8.  Riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun  
KS 19/0715 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer riktvärden för bullernivåer enligt 
Tekniska nämndens förslag till beslut. 

9.  Ändrat väghållarskap för Frölundavägen  
KS 19/0717 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige omfördelar del av återstående 
investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen om  
2 000 tkr för att renovera Frölundavägen efter att kommunen 
övertagit vägen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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10.  Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) 
KS 19/0737 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelse föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift för 
tillståndsprövningar och tillsyn inom tobakslagens område 
med stöd av 8 kap § 1 och 2 tobakslagen (2018:2088) Förslag 
på avgifter, se tabell nedan och i bilaga 1.  

2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om nedsättning 
eller efterskänkande av avgift beroende på omständigheter.  

3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2020. 

11.  Exploateringsavtal för Köpmanvägen 
KS 19/0455 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns. 

12.  Antagande av detaljplan för del av Härnevi 1:71, 
Köpmanvägen 
KS 15/0521 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Detaljplan för Köpmanvägen, daterad den 14 januari 2020 
antas i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).  

2. Granskningsutlåtande, tillhörande detaljplan för 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), daterat den 25 oktober 
2019, godkänns. 
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13.  Revidering av taxa för myndighetsutövning 
Brandkåren Attunda 
KS 19/0397 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreslagen justerad taxa samt avbokningskostnad vad gäller tillsyn 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag 
(2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) godtas. Den 
nya taxan gäller från 2020-03-01. 

14.  Revidering av Utbildningsnämndens taxor för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
KS 19/0740 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun i 
enlighet med Utbildningsnämndens förslag. 

2. De reviderade taxorna för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg börjar gälla från och med den 1 mars 
2020. 

15.  Regler för lokalresursplanering 
KS 19/0734 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler för lokalresursplanering godkänns. 
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16.  En väg in – gemensam lokalbokning för Upplands-
Bro kommun 
KS 19/0708 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för lokalbokning i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att utöka antalet 
bokningsbara lokaler genom att tillföra lokaler som står 
tomma utanför ordinarie verksamhetstid. 

3. I och med fastställandet av riktlinjer och det vidare uppdraget 
är motionen ”En väg in” (KS 18/0257) besvarad.  

17.  Hemställan om godkännande av ändring i 
förbundsordningen för Käppalaförbundet, KF2019-
074 
KS 19/0606 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner föreslaget till ny förbundsordning 
för Käppalaförbundet. 

18.  Policy för arbetet med internationella kontakter 
KS 19/0622 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för arbetet med 
internationella kontakter. 
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19.  Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till 
pensionärsföreningar och föreningar inom 
funktionshinderområdet 
KS 19/0661 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
  

1. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till 
pensionärsföreningar flyttas över från Kultur- och 
fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.  

2. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till 
föreningar inom funktionshinderområdet flyttas över från 
Kultur- och fritidsnämnden till Socialnämnden.  

3. Budget avsedd till bidrag för utbetalningar till 
pensionärsföreningar under 2020 överförs till Äldre- och 
omsorgsnämnden.  

4. Budget avsedd för utbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet under 2020 överförs till 
Socialnämnden.  

20.  Ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro 
kommunföretag AB 
KS 20/0054 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
antas enligt Kommunledningskontorets förslag som innebär att 
antalet suppleanter i styrelsen ändras till ”minst tre och högst nio 
suppleanter”. 

21.  Entledigande av Göran Malmestedt (M) från 
uppdraget som vice ordförande i Bygg- och 
miljönämnden 
KS 20/0029 

Förslag till beslut 
Göran Malmestedt (M) entledigas från sitt uppdrag som vice 
ordförande i Bygg- och miljönämnden 
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22.  Entledigande av Michelle Lindahl (C) från sitt uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige 
KS 20/0056 

Förslag till beslut 
Michelle Lindahl (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

23.  Entledigande av Linda Pettersson (S) från sitt 
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 
KS 20/0056 

Förslag till beslut 
Linda Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

24.  Entledigande av Michelle Lindahl (C) i uppdraget som 
ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
KS 20/0026 

Förslag till beslut 
Michelle Lindahl (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

25.  Entledigande av Rikard Wikman Koljo (C) från sitt 
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
KS 20/0024 

Förslag till beslut 
Ricard Wikman Koljo (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Äldre- och omsorgsnämnden. 

26.  Val av ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter 
Navdeep Singh Bhatia (SD) 
KS 19/0576 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Navdeep 
Singh Bhatia (SD) 
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27.  Val av ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Johan 
Silversjö (SD) 
KS 19/0577 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Johan 
Silversjö (SD). 

28.  Val av ny vice ordförande i Bygg- och miljönämnden 
efter Göran Malmestedt (M) 
KS 20/0029 

Förslag till beslut 
XX utses till ny vice ordförande i Bygg- och miljönämnden efter 
Göran Malmestedt (M) 

29.  Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Ricard Wikman Koljo (C) 
KS 20/0024 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Ricard Wikman Koljo (C). 

30.  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Michelle Lindahl (C) 
KS 20/0026 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
efter Michelle Lindahl (C). 

31.  Val av en ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2020 
KS 19/0614 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 
XX (L) 
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32.  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). 

33.  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). 

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

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

35.  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) 

36.  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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37.  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). 

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 
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

40.  Riktlinjer för arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar i Upplands-Bro kommun 
KS 19/0589 

Ärendet har bilagor som innehåller sekretesskyddad information och 
behöver kvitteras ut i Kontaktcenter. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i 
Upplands-Bro kommun 2019–2022 antas. 
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Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

oktober 2019 - Svar på medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana 
och en vid Lillsjöbadet 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 
oktober 2019 - Svar på medborgarförslag om förlängd tid för 
badbryggorna i Stigstorp 

3. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 
oktober 2019 - Svar på medborgarförslag om att utveckla motionsspåret 
i Bro och ge möjlighet till cykling i skogen 

4. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på medborgarförslag rörande rondell vid av- och påfart av 
motorvägen E18 

5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på medborgarförslag om att anlägga en crossbana i 
kommunen 

6. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 
december 2019 - Svar på medborgarförslag om namngivning av gator 
och vägar i kommunen 

7. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 
december 2019 - Svar på medborgarförslag om fartkameror på 
Granhammarsvägen genom Brunna, KS 19/0392 

8. Utbildningsnämndens beslut § 4 - Svar på medborgarförslag om att 
syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas 

9. Revisorernas granskning av kommunens efterlevnad av GDPR 
10. Inspektion av Överförmyndaren i Upplands-Bro kommun, 9 oktober 

2019 
11. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 

2019 - Svar på medborgarförslag om att ordna belysning på gångväg i 
Bro 

12. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, beslut § 107 - 
Svar på medborgarförslag om att installera filter på kommunens digitala 
enheter 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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