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Innehållsförteckning
Närvarande ledamöter och ersättare

5

§ 137 Fråga angående nedskärningar på den kommunala gymnasieskolan 6
§ 138 Interpellation gällande arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro
kommun

7

§ 139 Medborgarförslag om minskning av kommersiell trafik på
Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen

8

§ 140 Medborgarförslag om att häva eller justera cykelförbudet i LillsjönÖrnässjöns naturreservat

9

§ 141 Medborgarförslag om att utveckla motionsspåret i Bro och ge
möjlighet till cykling i skogen

10

§ 142 Medborgarförslag om förlängd tid för badbryggorna i Stigstorp

11

§ 143 Medborgarförslag om järnstaket vid Bro station

12

§ 144 Medborgarförslag om att anlägga en gångväg med belysning i Bro

13

§ 145 Medborgarförslag om att ordna belysning på gångväg mellan
Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro

14

§ 146 Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice

15

§ 147 Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng vid
idrottsplatsen i Kungsängen

17

§ 148

19

Svar på Motion om ekodukter i Upplands-Bro

§ 149 Svar på Motion om giftermål med minderåriga

20

§ 150 Svar på motion - Nystart för brunna

22

§ 151 Delårsbokslut januari till april 2019 med helårsprognos för 2019

24

§ 152 Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret Attunda

26

§ 153 Handlingsplan för de lagstadgade minoritetsspråken

27

§ 154 Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro kommun

28

§ 155 Flaggpolicy

30

§ 156 Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för perioden 2020-2023

31

§ 157 Entledigande av Joakim Bencker (M) från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige
33
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§ 158 Entledigande av Sussanne Persson (V) från sitt uppdrag som
ersättare i Socialnämnden

34

§ 159 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Sussanne Persson (V)

35

§ 160 Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i
Utbildningsnämnden

36

§ 161 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD) 37
§ 162 Entledigande av Per Lindahl (C) som ordinarie ledamot i Tekniska
nämnden

38

§ 163 Val av ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter Per Lindahl (C)39
§ 164 Entledigande av Anders Bjurefors (C) som ersättare i Tekniska
nämnden

40

§ 165 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Anders Bjurefors (C)

41

§ 166 Entledigande av Tina Teljstedt (KD) som huvudman i Sparbanken
Enköping

42

§ 167 Val av ny huvudman i Sparbanken Enköping efter Tina Teljstedt (KD)43
§ 168 Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB
år 2019
44
§ 169 Val av ersättare i Socialnämnden 2019-2022

45

§ 170 Val av ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 2019-2022

46

§ 171 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena
Lundgren (SD)

47

§ 172 Val av ersättare i Bygg- och miljönämnden 2019-2022

48

§ 173 Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-2022

49

§ 174 Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD)

50

§ 175 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar
(SD)

51

§ 176 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Arne
Vallqvist (M)

52

§ 177 Val av ledamöter och ersättare i Lindströmska stiftelsen

53

§ 178 Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V)

54

§ 179 Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen

55

§ 180 Val av god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C)56
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181 Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea
Andersson
57
§ 182 Allmänhetens fråga

Justerandes sign

58

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Närvarande ledamöter och ersättare
Ordinarie ledamöter

Ordinarie ledamöter forts.

Anders Åkerlind, ordförande (M)

Masoud Zadeh (M)

Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)

Sven-Inge Nylund (S)

Björn-Inge Björnberg, 2:e vice
ordförande (S)

Göran Malmestedt (M)

Camilla Jansson (S)

Börje Wredén (L)

Fredrik Kjos (M)

Börje Svensson (SD)

Katarina Olofsson (SD)

Erik Karlsson (V)

Rolf Nersing (S)

Annika Falk (S)

Kaj Bergenhill (M)
Martin Normark (L)

Tjänstgörande ersättare

Andreas Persson (SD)

Karl-Erik Lindholm (KD)

Catharina Andersson (S)

Kimmo Lindstedt (S)

Lisa Edwards (C)

Anette Nyberg (SD)

Johan Silversjö (SD)

Helena Austrell (S)

Hans Åberg (L)

Kjell A Johansson (V)

Linda Pettersson (S)

Agnieszka Silversjö (SD)

Sara Ridderstedt (MP)

Annelies Linblom (V)

Marcus Sköld (M)
Rasmus Lindstedt (S)

Närvarande ersättare

Mait Johansson (M)

Conny Timan (S) §§ 137-158, 160-182

Jan Stefanson (KD)

Mats Högberg (M)

Paul Gustafsson (M)

Lars Axelsson (M)

Linda Du Rietz (L)

Nawal-Al Ibrahim (L)

Naser Vukovic (S)

Anders Eklöf (L)

Lisbeth Waern (M)

Marlene Juthstrand (KD)

Mattias Peterson (C)

Ricard Wikman Koljo (C)

Jan Ramstedt (SD)
Rolf Andersson (M)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 137

2019-06-12

Fråga angående nedskärningar på den
kommunala gymnasieskolan
Dnr KS 19/0254

Beslut
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad.

Sammanfattning
Sara Ridderstedt (MP) har den 19 april 2019 inkommit med en fråga ställd till
ordföranden i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019.



Fråga från Sara Ridderstedt (MP) den 19 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad.

Yttranden
Lisa Edwards (C), ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämnden, besvarar
frågan.
Sara Ridderstedt yttrar sig i frågan.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 138

2019-06-12

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

Beslut
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Sara Ridderstedt (M) inkom den 19 april 2019 med en interpellation gällande
arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Interpellation inkommen den 19 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

Yttranden
Fredrik Kjos (M), ordförande i Kommunstyrelsen, besvarar interpellationen.
Sara Ridderstedt yttrar sig i frågan.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 139

2019-06-12

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 10 juni 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 140

2019-06-12

Medborgarförslag om att häva eller
justera cykelförbudet i LillsjönÖrnässjöns naturreservat
Dnr KS 19/0284

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 3 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att häva eller justera
cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 3 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 141

2019-06-12

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 6 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att utveckla motionsspåret i
Bro och ge möjlighet till cykling i skogen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 6 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 142

2019-06-12

Medborgarförslag om förlängd tid för
badbryggorna i Stigstorp
Dnr KS 19/0320

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 22 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om förlängd tid för
badbryggorna i Stigstorp.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 22 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och Fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 143

2019-06-12

Medborgarförslag om järnstaket vid Bro
station
Dnr KS 19/0253

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 13 april 2019 inkom ett medborgarförslag om att byta ut trästaketet. vid
övergångsställena invid Bro station mot ett järnstaket som harmonierar med
befintligt staket runt stationsbyggnaden

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019



Medborgarförslag den 13 april 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 144

2019-06-12

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångväg med
belysning i Bro. Det gäller en gräsmatta mellan Fasanstigen, Råbyvägen och
Trädvägen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 145

2019-06-12

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att ordna belysning på
gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag den 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 146

2019-06-12

Medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice
Dnr KS 16/0326

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.

Sammanfattning
Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett
odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna
serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att
införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser
förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som
det gynnar den enskilde individen.
Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till
socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska
göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan
komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål.
Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala
tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt
medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot
likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019



Socialnämndens beslut den 24 maj 2018 § 63



Inkommet medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3
november 2016.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 147

2019-06-12

Medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i
Kungsängen
Dnr KS 18/0317

Beslut
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.

Sammanfattning
Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört
talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att
bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en
simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19
september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för
fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många
fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och
vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna
på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle
även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser.
Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng
inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering
om frågan blir aktuell i framtiden.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

18 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 148

2019-06-12

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

Beslut
Motionen besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadskontoret.

Sammanfattning
Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att
Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter,
praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars att överlämna
Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i
anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja
passage för både djur- och växtliv.

Beslutsunderlag





Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019
Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 3 mars 2019
Motion från Liberalerna om ekodukter i Upplands-Bro kommun den 10
maj 2017
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 18 februari 2019

Förslag till beslut
Motionen besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadskontoret.

Yttrande
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Liberalerna i Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 149

2019-06-12

Svar på Motion om giftermål med
minderåriga
Dnr KS 18/0080

Beslut
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.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 27 februari 2018
till Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ska införa tydliga riktlinjer
och praxis som gör att gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska
separeras från sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande
barn. Samt att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap
där minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs.
Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig där förslag ges att
Socialnämndens befintliga riktlinje för arbetet med barn och unga kompletteras
med ett avsnitt om barnäktenskap. Socialkontoret är positiv till att kommunen
ska arbeta förebyggande med ökad kunskap om barnäktenskap.
Kommunledningskontoret föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag


Motion från Moderaterna om giftermål med minderåriga den 27
februari 2018



Remissyttrande från Socialnämnden den 23 augusti 2018

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (58)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden frågar om
ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar därefter om
Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner bifall.

Yttranden
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet
Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Liberalerna i Upplands-Bro kommun
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 150

2019-06-12

Svar på motion - Nystart för brunna
Dnr KS 15/0785

Beslut
Motionen bifalles.

Sammanfattning
Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till Kommunfullmäktige 2015-06-03
föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog
med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för
Brunna.
Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete
för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds
boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.
Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till
Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna
så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska
nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan.
Samhällsbyggnadsutskottet valde att istället bifalla motionen i sin helhet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019



Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 7 mars 2019



Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03



Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag
Viby 19:3



Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till
preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Motionen bifalles.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Yttranden
Börje Wredén (L)yttrar sig i ärendet.
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Liberalerna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande

23 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 151

2019-06-12

Delårsbokslut januari till april 2019 med
helårsprognos för 2019
Dnr KS 19/0007

Beslut
Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Jansson (S), Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Catharina
Andersson (S), Linda Pettersson (S), Rasmus Lindstedt (S), Helena Austrell
(S), Naser Vukovic (S), Kimmo Lindstedt (S), Sven-Inge Nylund (S) och
Annika Falk (S) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Annelise Lindblom (V), Kjell A Johansson (V) och Erik Karlsson (V) deltar
inte i beslutet.
Katarina Olofsson (SD) Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje
Svensson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser
över nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 49,2 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom Byggoch miljönämnden 1,1 mnkr, gymnasie- och arbetslivsnämnden 4,3 mnkr,
Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr, Tekniska nämnden skattefinansierat 1,8
mnkr och ekonomiskt bistånd 2,8 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 29,5
mnkr. Det är 19,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24 (58)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yttranden
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Jansson (S) yttrar sig i ärendet.
Erik Karlssons (V) yttrar sig i ärendet.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:







Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 152

2019-06-12

Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret
Attunda
Dnr KS 19/0227

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

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2018 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år
2018 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2018.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2019.



Revisorernas granskningar och revisionsberättelse 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande

26 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 153

2019-06-12

Handlingsplan för de lagstadgade
minoritetsspråken
Dnr KS 19/0173

Beslut
Handlingsplan för minoritetsspråken antas.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det
finska språket. Det betyder att kommunens Sverigefinländare har särskilda
lagstadgade rättigheter.
Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes
ytterligare. Kommunerna har t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.
Därför har vi tagit fram en handlingsplan som ska bli ett verktyg för att
underlätta arbetet och uppföljningen när kommunen och minoriteterna ska
samverka i fortsättningen. Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har
tagits fram i samråd med representanter i vår interna samrådsgrupp som består
av Kultur- och fritidskontoret, Utbildningskontoret, Kommunledningskontoret
samt Socialkontoret.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Handlingsplan för minoritetsspråken antas.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 154

2019-06-12

Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 19/0264

Beslut
Digitaliseringsstrategin antas.

Sammanfattning
Digitaliseringen i sig ska ge Upplands-Bro förutsättningar för en effektiv
verksamhet med hög kvalité och god service som skapar största möjliga nytta
för invånare, näringsliv och besökare.
Idag finns många nya innovativa möjligheter som kan hjälpa kommunen framåt
och med den utvecklingstakt som råder i samhället kommer det framöver
komma ytterligare många nya möjligheter. Vi är nu i en ny tid då tekniken,
samhället och organisationen utvecklats och kommunen måste samla sig för att
möta nästa steg. Kommunen ska kunna möta nya behov inom digitalisering
med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara modernt anpassad
till invånarnas förväntningar.
Därför är det behov av en ny samlad inriktning, digitaliseringsstrategin, för det
fortsatta digitaliseringsarbetet.
Den digitala strategin ska fortlöpande följas upp och utvärderas.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att vid behov revidera den
digitala strategin.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30



Bilaga 1 – Digitaliseringsstrategi



Bilaga 2 – e-strategi

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta
Digitaliseringsstrategin antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28 (58)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut samt förslag om återremiss. Ordföranden finner att

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut
med följande motivering:
”Kommunens ”digitaliseringsstrategi” presenterar i stort olika framtidsvisioner
för det ”digitala samhället Sverige” och det finns inget konkret i denna
”strategi”-beskrivning.”
Det handlar alltså bara om en ”vision för år 2035” och man inte definierat de
verksamhetsprocesser som kommunen vill stödja med digitala verktyg under
2019, 2020, 2021, etc.
I denna ”strategi” konstaterar man dessutom att ”Respektive nämnd har ansvar
för att driva digitaliseringen inom sitt ansvarsområde, utifrån den föreslagna
strategin” Därmed flyttar man över hela ansvaret på nämnderna som idag
saknar lokal digitalisering strategi.

Yttranden
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.
Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

29 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 155

2019-06-12

Flaggpolicy
Dnr KS 19/0281

Beslut
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.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun ansvarar för flaggning i Kungsängens centrum och i
Bro centrum. Kommun saknar en flaggpolicy som vägleder när det ska flaggas
och därför har kommunledningskontoret tagit fram en policy som beskriver,


de allmänna flaggdagarna som regeringen har beslutat.



särskilda flaggdagar för kommunen.



ansvar för drift och underhåll.

Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige antar
flaggpolicyn.

Beslutsunderlag


KS 19/0281 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse



KS 19/0281 Bilaga, Flaggpolicy

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.
Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

30 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 156

2019-06-12

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

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande 17 personer till nämndemän i Attunda
tingsrätt för tjänstgöring under perioden 2020-2023:


















Kerstin Molander (M)
Mats Högberg (M)
Malin Fornander (M)
Björn Liljedahl (M)
Marianne Stigle (L)
Anders Eklöf (L)
Marlene Juthstrand (KD)
Joakim Brofalk (C)
Sadid Hossain (S)
Mats Karlsson (S)
Jan Lannefelt (S)
Jane Eklund (S)
Jessica Dannefalk (S)
Kristina Henriksson (V)
Johan Silversjö (SD)
Mats Zettmar (SD)
Naveed Singh Bahtia (SD)

Sammanfattning
Attunda tingsrätt har begärt att Upplands-Bro kommun ska utse 17 nämndemän
för tjänstgöring under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023. Antalet
nämndemän som ska utses i Upplands-Bro kommun är uträknat på
befolkningsunderlaget per den 31 december 2018.

Beslutsunderlag


Begäran från Attunda tingsrätt den 5 mars 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag om att utse följande
17 personer till nämndemän:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige


















Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Kerstin Molander (M)
Mats Högberg (M)
Malin Fornander (M)
Björn Liljedahl (M)
Marianne Stigle (L)
Anders Eklöf (L)
Marlene Juthstrand (KD)
Joakim Brofalk (C)
Sadid Hossain (S)
Mats Karlsson (S)
Jan Lannefelt (S)
Jane Eklund (S)
Jessica Dannefalk (S)
Kristina Henriksson (V)
Johan Silversjö (SD)
Mats Zettmar (SD)
Naveed Singh Bahtia (SD)

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

De valda
Attunda tingsrätt
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

32 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 157

2019-06-12

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

Beslut
Joakim Bencker (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Joakim Bencker (M) har den 3 maj 2019 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. En begäran om sammanräkning
skickas till Länsstyrelsen för att utse en ny ersättare i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande den 3 maj 2019.

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



Justerandes sign

Joakim Bencker (M)
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

33 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 158

2019-06-12

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

Beslut
Ärendet utgår då entledigande ej längre är aktuellt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 159

2019-06-12

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Sussanne Persson (V)
Dnr KS 19/0280

Beslut
Ärendet utgår då val av ny ersättare i Socialnämnden ej längre är aktuellt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 160

2019-06-12

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

Beslut
Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Den 22 maj 2019 inkom en begäran om att Börje Svensson (SD) ska entledigas
från sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande den 22 maj 2019.

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





Justerandes sign

Börje Svensson (SD)
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

36 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 161

2019-06-12

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

Beslut
Richard Ramstedt (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje
Svensson (SD).

Sammanfattning
Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Richard Ramstedt (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje
Svensson (SD).
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Den valde
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

37 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 162

2019-06-12

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

Beslut
Per Lindahl (C) entledigas som ordinarie ledamot i Tekniska nämnden.

Sammanfattning
Per Lindahl (C) begärde den 22 maj 2019 att bli entledigad från sitt uppdrag
som ordinarie ledamot i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande den 22 maj 2019.

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





Justerandes sign

Per Lindahl(C)
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

38 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 163

2019-06-12

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

Beslut
Anders Bjurefors (C) utses till ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter
Per Lindahl (C).

Sammanfattning
Pers Lindahl (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
ordinarie ledamot i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019.

Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter Per Lindahl
(C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Anders Bjurefors (C) utses till ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter
Per Lindahl (C).
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Den valde
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

39 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 164

2019-06-12

Entledigande av Anders Bjurefors (C)
som ersättare i Tekniska nämnden
Dnr KS 19/0315

Beslut
Anders Bjurefors (C) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden.

Sammanfattning
Den 22 maj 2019 begärde Anders Bjurefors (C) att bli entledigad som ersättare
i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande inkommen den 22 maj 2019.

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





Justerandes sign

Anders Bjurefors (C)
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

40 (58)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 165

2019-06-12

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

Beslut
Per Lindahl (C) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Anders
Bjurefors (C).

Sammanfattning
Anders Bjurefors (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
ersättare i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Per Lindahl (C) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Anders
Bjurefors (C).
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Den valda
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 166

2019-06-12

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

Beslut
Tina Teljstedt (KD) entledigas som huvudman i Sparbanken Enköping.

Sammanfattning
Tina Teljstedt (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
huvudman i Sparbanken Enköping.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande inkommen den 5 juni 2019.

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





Justerandes sign

Tina Teljstedt (KD)
Sparbanken Enköping
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 167

2019-06-12

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

Beslut
Leif Söderlund (KD) utses till ny huvudman i Sparbanken Enköping efter Tina
(Tania) Teljstedt (KD) fram till Sparbankens årsstämma 2021.

Sammanfattning
Tina (Tania) Teljstedt (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
huvudman i Sparbanken Enköping. Sparbanken i Enköping har skickat in en
skrivelse gällande fyllnadsval av huvudman efter Tina Teljstedt (KD) för att
vara representant för insättarna i Sparbanken för en tid av två år till och med
Sparbankens årsstämma år 2021. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
huvudman.

Beslutsunderlag


Skrivelse om fyllnadsval från Sparbanken i Enköping inkommen den
10 april 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Leif Söderlund (KD) utses till ny huvudman i Sparbanken Enköping efter Tina
(Tania) Teljstedt (KD) fram till Sparbankens årsstämma 2021.
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Den valda
Kommunsekreterare
Sparbanken i Enköping
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 168

2019-06-12

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

Beslut
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Daphne Frithiofsen (C).

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av
kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara
lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare.
Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 september 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Daphne Frithiofsen (C).
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Den valda
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 169

2019-06-12

Val av ersättare i Socialnämnden 20192022
Dnr KS 18/0504

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och
antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år,
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har
hållits.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 170

2019-06-12

Val av ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0505

Beslut
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: Bo Nersing (SD).

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter
och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat
från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: Bo Nersing (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 171

2019-06-12

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

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 172

2019-06-12

Val av ersättare i Bygg- och
miljönämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0506

Beslut
1. Till ersättare i Bygg- och miljönämnden utses: Bo Nersing (SD).
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden
till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige
har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att
bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

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

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Till ersättare i Bygg- och miljönämnden utses: Bo Nersing (SD).
Beslutet skickas till:

Justerandes sign



Den valde



Nämndsekreterare



Förtroendemannaregistret



Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 173

2019-06-12

Val av ledamot och ersättare i
Valnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0508

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018.

Förslag till beslut
1. Till ledamot i Valnämnden utses: XX (MP).

2. Till ersättare i Valnämnden utses: XX (MP)

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 174

2019-06-12

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

Beslut
Till ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) utses: Katarina
Olofsson (SD).

Sammanfattning
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i
valnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Till ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) utses: Katarina
Olofsson (SD).
Beslutet skickas till:

Justerandes sign



Den valda



Förtroendemannaregistret



Valnämnden



Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 175

2019-06-12

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

Beslut
Till ny ersättare efter Mats Zettmar (SD) i Kultur- och fritidsnämnden utses:
Richard Ramstedt (SD).

Sammanfattning
Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Till ny
ersättare efter Mats Zettmar (SD) i Kultur- och fritidsnämnden utses: Richard
Ramstedt (SD).
Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Den valda
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 176

2019-06-12

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

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara
folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i
Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i
Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 177

2019-06-12

Val av ledamöter och ersättare i
Lindströmska stiftelsen
Dnr KS 18/0337

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i
Lindströmska stiftelsen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet
bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 178

2019-06-12

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

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt
uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
begravningsförrättare.
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan
bestämma hur begravningsakten ska utformas.
Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig,
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar.

Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet
bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 179

2019-06-12

Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen
Dnr KS 18/0341

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet.
Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl
Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt
begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna
ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte
tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera
ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge
kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som
begravningsombud.
Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner
och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom
verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Förslag till beslut
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet
bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 180

2019-06-12

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

Beslut
Till god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C) utses:
Rickard Wikman Koljo (C).

Sammanfattning
Den 17 mars begärde Lisa Edwards (C) om att få bli entledigad från sitt
uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen. Nytt val av god man bör
därför väljas.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Till god
man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C) utses: Rickard
Wikman Koljo (C).
Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Den valda
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 181

2019-06-12

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

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör
därför göras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019.

Förslag till beslut
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea Andersson
utses: XX.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet
bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 182

2019-06-12

Allmänhetens fråga
Dnr KS 19/0238

Inkommen fråga
Fråga är ställd gällande upphandling inom kommunal hemtjänst, utbildning för
vårdbiträden samt vad som görs för att öka tryggheten i Upplands-Bro
kommun.

Svar
Tina Teljstedt (KD), ordförande för Äldre- och omsorgsnämnden och Fredrik
Kjos (M) Kommunstyrelsens ordförande, ger frågeställaren svar på sina frågor.
Svaren skickas till:


Justerandes sign

Svaren på frågorna sänds skriftligen till frågeställaren.

Utdragsbestyrkande

58 (58)

