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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2020-02-12

Stora scenen, Kulturhuset, 2020-02-12 18:30-20:35

Ajournering
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Beslutande

33 antal ordinarie ledamöter

Övriga deltagare

Sara Lauri, kanslichef, Karin Haglund, kommunsekreterare

Utses att justera

Göran Malmestedt (M) och Hibo Salad Ali (S)

Justeringens plats och tid

8 tjänstgörande ersättare

Kommunledningskontoret 2020-02-19
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 1 - 49

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Karin Haglund

Ordförande

..................................................................
Anders Åkerlind (M)

Justerare

..................................................................
Göran Malmestedt (M)

.................................................................
Hibo Salad Ali (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Datum för anslags uppsättande:

2020-02-19

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Karin Haglund

2020-03-12
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2020-02-12

Innehållsförteckning
§1
§2

Allmänhetens frågestund 2020
Medborgarförslag om balplast för
återvinning

6
7

§3

Medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen

8

§4

Medborgarförslag om nytt system för övrigt
avfall

9

§5

Medborgarförslag om att upprätta en
visselblåsarfunktion i Upplands-Bro
kommun

10

§6

Medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård i Brunna

11

§7

Svar på medborgarförslag om placering av
staty i Bro Centrum

12

§8

Riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro
kommun

14

§9
§ 10

Ändrat väghållarskap för Frölundavägen
Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen
om tobak och liknande produkter
(2018:2088)

16
18

§ 11

Exploateringsavtal för Köpmanvägen

20

§ 12

Antagande av detaljplan för del av Härnevi
1:71, Köpmanvägen

21

§ 13

Revidering av taxa för myndighetsutövning
Brandkåren Attunda

23

§ 14

Revidering av Utbildningsnämndens taxor
för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg

24

§ 15
§ 16

Regler för lokalresursplanering
En väg in – gemensam lokalbokning för
Upplands-Bro kommun

28
30

§ 17

Hemställan om godkännande av ändring i
förbundsordningen för Käppalaförbundet,
KF2019-074

32

§ 18

Policy för arbetet med internationella
kontakter

33

§ 19

Översyn av ansvar för bidragsutbetalning
till pensionärsföreningar och föreningar
inom funktionshinderområdet

35

§ 20

Ändring i bolagsordningen för UpplandsBro kommunföretag AB

37

§ 21

Entledigande av Göran Malmestedt (M)
från uppdraget som ledamot och vice

38
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12
ordförande i Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

§ 22

Entledigande av Michelle Lindahl (C) från
sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige

39

§ 23

Entledigande av Linda Pettersson (S) från
sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige

40

§ 24

Entledigande av Michelle Lindahl (C) i
uppdraget som ledamot i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

41

§ 25

Entledigande av Rikard Wikman Koljo (C)
från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden

42

§ 26

Entledigande av Berit Brofalk (C) från
uppdraget som ersättare i Socialnämnden

43

§ 27

Entledigande av Andreas Åström (M) från
sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden

44

§ 28

Entledigande av Andreas Åström (M) som
ersättare i Tekniska nämnden

45

§ 29

Val av ny nämndeman i Attunda Tingsrätt
efter Navdeep Singh Bhatia (SD)

46

§ 30

Val av ny nämndeman i Attunda Tingsrätt
efter Johan Silversjö (SD)

47

§ 31

Val av ny ledamot och vice ordförande i
Bygg- och miljönämnden efter Göran
Malmestedt (M)

48

§ 32

Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Ricard Wikman
Koljo (C)

49

§ 33

Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Michelle Lindahl
(C)

50

§ 34

Val av ledamöter och ersättare till
styrelsen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB 2020

51

§ 35

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Sofia Ogenvall (KD)

52

§ 36

Val av ny ledamot i Tekniska nämnden
efter Sune Alsgren (M)

53

§ 37

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Andreas Åström (M)

54

§ 38

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Andreas Åström (M)

55

§ 39

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter
Berit Brofalk (C)

56

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

2020-02-12

§ 40

Val av ledamöter och ersättare i
socialnämnden 2019-2022

57

§ 41

Val av ledamöter och ersättare i
valnämnden 2019-2022

58

§ 42

Val av begravningsförrättare efter
Marianne Kjellberg (V)

59

§ 43

Val av ny ersättare i äldre- och
omsorgsnämnden efter Helena Lundgren
(SD)

60

§ 44

Val av ledamöter och ersättare i
Lindströmska stiftelsen

61

§ 45

Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen

62

§ 46

Riktlinjer för arbetet med krisberedskap
och civilt försvar i Upplands-Bro kommun

63

§ 47

Interpellation

64

§ 48

Allmänhetens fråga

65

§ 49

Anmälningar

66

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Närvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter
Anders Åkerlind,
ordförande(M)
Jan-Erik Björk, 1:a vice
ordförande (KD)
Björn-Inge Björnberg, 2:e
vice ordförande (S)
Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)
Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)
Kaj Bergenhill (M)
Martin Normark (L)
Andreas Persson (SD)
Annelies Lindblom (V)
Catharina Andersson (S)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Johan Silversjö (SD)
Hans Åberg (L)
Linda Pettersson (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Mait Johansson (M)
Johan Tholander (SD)
Rasmus Lindstedt (S)
Paul Gustafsson (M)
Jan Stefanson (KD)
Khalouta Simba (V)
Kerstin Ahlin (S) §§ 1- 6
och §§ 8 - 49
Lisbeth Waern (M)
Helena Lundgren (SD)
Linda Du Rietz (L)
Naser Vukovic (S)
Göran Malmestedt (M)
Mattias Peterson (C)
Hibo Salad Ali (S)
Jan Ramstedt (SD)
Masoud Zadeh (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Rolf Andersson (M)
Börje Wredén (L)
Tina Teljstedt (KD)
Börje Svensson (SD)
Erik Karlsson (V)
Annika Falk (S)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
Stanislav Lewalski (M)
Seid Alajbegovic (S)
Helena Austrell (S)
Annette Nyberg (SD)
Mats Zettmar (SD)
Lars Axelsson (M)
Lena Åkerlind (M)
Kjell A Johansson (V)
Kimmo Lindstedt (S) § 7
Närvarande ersättare
Mary Svenberg (S)
Jan Lannefelt (S)
Conny Timan (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anders Eklöf (L)
Marlene Juthstrand (KD)
Kristina Henriksson (V)
Klaus Dürhagen (MP)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§1

2020-02-12

Allmänhetens frågestund 2020
Dnr KS 19/0607

Beslut
Allmänhetens frågestund anordnas under 2020.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse
frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill
utser.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019.

•

Regler för allmänhetens frågestund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Allmänhetens frågestund anordnas under 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§2

2020-02-12

Medborgarförslag om balplast för
återvinning
Dnr KS 20/0098

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 5 februari 2020.

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

§3

2020-02-12

Medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen
Dnr KS 20/0094

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 4 februari 2020

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

§4

2020-02-12

Medborgarförslag om nytt system för
övrigt avfall
Dnr KS 20/0095

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om nytt system för övrigt
avfall som inte hanteras av det normala sophämtningssystemet eller vid
miljöstationerna.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 4 februari 2020.

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

§5

2020-02-12

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att upprätta en
visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 5 februari 2020.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§6

2020-02-12

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård i Brunna likt den hundrastgård som finns vid Lillsjön.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 16 december 2019.

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

Justerandes sign

Frågeställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§7

2020-02-12

Svar på medborgarförslag om placering
av staty i Bro Centrum
Dnr KS 17/0302

Beslut
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.

Jäv
Kerstin Ahlin (S) meddelar jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.

Sammanfattning
Den 13 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en staty,
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll
kommuninvånarna under många år.
Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Den 3 december 2019 antog Kultur- och fritidsnämnden ett yttrande. Kulturoch fritidsnämnden ställer sig positiva till uppförande av en staty föreställande
Charlie Norman och framhåller att detta skulle kunna innebära ett kulturellt lyft
för ett av kommunens centra. Kultur- och fritidsnämnden anser därför att
förslaget ska tas med i planeringen av framtida minnesdokument.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
yttrande med förslag om att medborgarförslaget tas med som ett förslag i
planering av framtida minnesmonument.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Medborgarförslag om placering av staty i Bro centrum.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

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.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§8

2020-02-12

Riktvärden för bullernivåer i UpplandsBro kommun
Dnr KS 19/0715

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

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat om förslag till riktvärden för bullernivåer.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.
Regeringens beslutade riktvärden är:
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
och områden, vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.
Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) Riktvärdena i propositionen,
fastställda av riksdagen och regeringen, som Upplands-Bro kommun beslutar
att efterleva, ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala
faktorer och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte
tillämpas som rättsligt bindande normer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden samt
kommunstyrelsen. Synpunkterna har arbetats i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2
december 2019 § 100

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer riktvärden för bullernivåer enligt Tekniska
nämndens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§9

2020-02-12

Ändrat väghållarskap för
Frölundavägen
Dnr KS 19/0717

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

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela
återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen i syfte att
renovera Frölundavägen efter att kommunen har övertagit vägen.
Frölundavägen leder till Frölunda naturreservat samt Frölunda badplats, vilket
är en kommunalägd badplats med grillmöjligheter och plats för umgänge. Som
det ser ut idag så är Frölundavägen i mycket dåligt skick och vägbanan är i
stort behov av reparation.
Väghållare för cirka hälften av Frölundavägen är i dagsläget en privat
fastighetsägare och Tekniska avdelningen föreslår att väghållarskapet skall
övergå till Upplands-Bro kommun. Om vägen är kommunal kan Tekniska
avdelningen reparera och säkra driften på vägbanan så att kommunens invånare
på ett trafiksäkert sätt kan använda sig av vägen.
Kommunens invånare samt avtalade entreprenörer riskerar stor skada på
egendom (fordon) vid färd på vägbanan, vilket har lett till att invånare undviker
att besöka Frölundanaturreservat samt badplatsen. Sker ingen reparation av
vägbanan inom kort så riskerar naturreservatet och badplatsen att bli utan
besökare då vägen blir obrukbar.
För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr 2020 samt en
ökad driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).
Den 12 maj 2010 fastslog Kommunfullmäktige ”Förslag till bildande av
naturreservatet Frölunda inom del av fastigheten Frölunda 6:5 i UpplandsBro”. Bifogat till denna tjänsteskrivelse är skötselplan för Frölunda där det står
skrivet att Upplands-Bro kommun är väghållare utav Frölundavägen och därför
äger vinterväghållningsdriften.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2019
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2
december § 101

•

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7
maj 2010 § 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige omfördelar del av återstående investeringsförslag från
projektet Torget i Kungsängen om 2 000 tkr för att renovera Frölundavägen
efter att kommunen övertagit vägen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Petersson (C)yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Väghållare för Frölundavägen
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 10

2020-02-12

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt
Lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088)
Dnr KS 19/0737

Beslut
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.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden beslutade om förslag till avgifter för tillstånd och
tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och
liknande produkter. Bland annat införs en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den
som har tillstånd för sådan handel. Lagen gäller från och med den 1 juli 2019.
Upplands-Bro kommun har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en ansökan
eller anmälan om försäljning. Upplands-Bro kommun får även ta ut avgifter för
sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §
Lagen om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020

•

Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12
december 2019

Utdragsbestyrkande
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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.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 11

2020-02-12

Exploateringsavtal för Köpmanvägen
Dnr KS 19/0455

Beslut
Upprättat förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns.

Reservationer och särskilda uttalanden
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Sammanfattning
Avtalets syfte är reglera åtaganden och kostnader för kommande utbyggnad i
enlighet med antagen detaljplan för Köpmanvägen. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
cirka 45 bostäder i flerbostadshus.

Beslutsunderlag
•

Förslag till detaljplan.

•

Markanvisningsavtal, daterat 2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall för
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut och Börje Wredéns (L) förslag om avslag och ställer dem mot
varandra. Han finner därefter att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 12

2020-02-12

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

Beslut
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.

Reservationer och särskilda uttalanden
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet med följande text:
”Jag yrkade avslag på förslaget att anta detaljplan för del av Härnevi 1:71 och
reserverar mig mot kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Höjden och volymen
på husen är inte rimliga utifrån en avvägning av behovet av att förtäta bebyggelsen
samtidigt som hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Att bygga hus upp till fyra våningar
högt längs Köpmanvägen strider mot ambitionen att bibehålla karaktären i gamla
Bro. Översiktsplanen anger 2-4 våningar för ny bebyggelse i gamla Bro och det kan
inte tolkas som att den högre siffran skulle vara rätt i varje läge. Kommunfullmäktige
har inte tagit till sig de massivt kritiska synpunkter och åsikter som tidigare har
framförts i samrådet och senast även i granskningen av planförslaget. Formuleringen
”De nya bostadshusen ska i sin gestaltning och volym anknyta till Bro
stationssamhälles karaktär” som skrivits in i antagandehandlingen saknar tyvärr
täckning. Kommunfullmäktiges beslut föregriper och försvårar arbetet med fördjupad
översiktsplan för Bro tätort. Som underlag i det arbetet har bl a en färsk
kulturmiljöutredning tagits fram, som kommunfullmäktige tyvärr inte bryr sig om i
aktuellt ärende. En väl anpassad samt ambitiös och snabb utveckling av stråken längs
Köpmanvägen, Enköpingsvägen och kring Centrum är av central betydelse för att
vända utvecklingen i Bro. Kommunfullmäktiges beslut försvårar detta inte bara genom
en dåligt anpassad bebyggelse, utan även genom att belasta de nya bostäderna med
kostnad för ombyggnad av Köpmanvägen med gång- och cykelväg mm. En sådan
princip är inte självklar i äldre områden och riskerar tyvärr att kraftigt försvåra en
positiv och snabb utveckling i Bro.”

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge dåvarande
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet
med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi
1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda
möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi
1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar.
Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september
2016. Ett reviderat förslag sändes ut för granskning mellan 2 april 2019- 26
april 2019.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-02-12

från 2010.Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs
Köpmanvägen i Bro tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus och utveckla
stråket mellan Bro centrum och tågstationen, i linje med kommunens
översiktsplans intentioner.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162
Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158
Behovsbedömning, den 4 november 2015
Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019
Plankarta, den 14 januari 2020
Planbeskrivning, den 14 januari 2020

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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall för
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut och Börje Wredéns (L) förslag om avslag och ställer dem mot
varandra. Han finner därefter att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 13

2020-02-12

Revidering av taxa för
myndighetsutövning Brandkåren
Attunda
Dnr KS 19/0397

Beslut
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.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit emot en hemställan om justering av taxa för
myndighetsutövning från Brandkåren Attunda.
Kostnader för tillsynsverksamheten avgiftsfinansieras med full täckningsgrad.
Avgiften baseras på andel årsarbetare och kostnad för dessa. Modellen tar
hänsyn till nedlagd tid vid tillsynsbesöket, se hemställan.
Senaste justering av taxa skedde 2013 då taxan för tillsyn låg på 3 158 kronor.
Ny taxa 2020 föreslås bli 4 665 kronor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 januari 2020

•

Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning.

•

Komplettering av hemställan om justering av taxa för
myndighetsutövning.

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.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 14

2020-02-12

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

Beslut
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.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Seid Alajbegovic (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Helena Austrell (S) Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S),
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk
(S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Kjell A Johansson (V)
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har den 10 december 2019 godkänt förslaget till regler
och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. För att kommunens
regler och taxor ska hållas aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis
årligen eller när behov uppstår.
Utbildningsnämnden fastställer reglerna för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg medan taxorna måste beslutas i Kommunfullmäktige innan
de kan börja gälla.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2019

•

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10
december 2019

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019

•

Förslag till revidering av Regler och taxor för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Upplands-bro kommun den 19 november 2019

Utdragsbestyrkande
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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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar för Miljöpartiets räkning avslag på
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rolf Nersing (S) yttrar sig och yrkar för Socialdemokraternas räkning avslag
på Kommunstyrelsens förslag.
Kaj Bergenhill (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut och förslag om avslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och genomförs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. De som vill att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut röstar ”ja” och de som önskar att Kommunfullmäktiges beslut blir avslag
röstar ”nej”
Efter omröstning finner ordföranden 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”.
Han konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

Camilla Janson (S)

X

Stanislaw Lewalski (M)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Rolf Nersing (S)

Justerandes sign

Nej

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Martin Nomark (L)

X

Andreas Persson (SD)

X
Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Jan-Erik Björk (KD)

Sammanträdesdatum:

2020-02-12
X

Annelies Lindblom (V)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Lisa Edwards (C)

X

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Marcus Sköld (M)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Hans Åberg (L)

X

Helena Austrell (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mait Johansson (M)

X

Annette Nyberg (SD)

X

Rasmus Lindstedt (S)

X

Lars Axelsson (M)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Kjell A Johansson (V)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mats Zettmar (SD)

X

Linda Du Rietz (L)

X

Naser Vukovic (S)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Mattias Peterson (C)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Jan Ramstedt (SD)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Sven-Inge Nylund (S)
Lena Åkerlind (M)

X

Börje Wredén (L)

X

Tina Teljstedt (KD)

X

Börje Svensson (SD)

X

Erik Karlsson (V)

X

Annika Falk (S)

X

Anders Åkerlind (M)

Justerandes sign

X

X
Utdragsbestyrkande
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Under upprop lämnas 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”. Ingen avstår från
att rösta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 15

2020-02-12

Regler för lokalresursplanering
Dnr KS 19/0734

Beslut
Regler för lokalresursplanering godkänns.

Sammanfattning
Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna
planeringen för kommunens lokalförsörjning. Planeringen innebär att
olika behov och önskemål om lokaler identifieras, prioriteras och
värderas mot kommunens totala lokalanvändning, fysiska planering,
verksamhetsplanering samt ekonomi och miljöstyrning.
Dessa regler behandlar kommunens styrning, planering, uppföljning och
ansvarsfördelning för frågor som gäller lokalresursplaneringen.
Syftet med reglerna är att säkerställa:
-

en effektiv användning av lokaler och anläggningar samt bostäder för
sociala ändamål,

-

att den strategiska planeringen ger en långsiktig handlingsplan och
säkerställer effektivitet och kvalitet i lokalresursplaneringen,

-

ett kontinuerligt arbete med att åstadkomma produktiva och effektiva
lokaler och anläggningar för kommunkoncernens verksamheter och

-

att en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor sker mellan
nämnder och kommunägda bolag.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020
Regler för lokalresursplanering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Regler för lokalresursplanering godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till
beslut.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsen
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 16

2020-02-12

En väg in – gemensam lokalbokning för
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 19/0708

Beslut
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 att
motionen ”En väg in” (KS 18/0257) besvarad.

Sammanfattning
I budget 2019 lämnades uppdrag om att genomföra ”En väg in” under 2019.
Projektet handlar om att inventera och samla bokningsbara lokaler och göra
dessa tillgängliga för bokning genom ett gemensamt bokningssystem.
Uppdraget svarar mot den motion som lämnades av KD den 13 juni 2018 (KS
18/0257).
Idag finns lokaler, sporthallar och anläggningar på 39 olika platser i kommunen
fördelat på 59 olika bokningsbara objekt. Förslaget till regler kopplat till
projektet innebär att samtliga bokningsbara objekt kopplas till kommunens
övergripande bokningssystem och att de därmed går att boka via kommunens
hemsida eller via kommunens kontaktcenter. Nyckelhanteringen sker sedan
främst genom utlämning i Brohuset eller i Kommunhuset. I några fall hanteras
nyckelhanteringen direkt av anläggningen.
Kommunledningskontoret föreslår även att uppdrag lämnas till
kommundirektören för att genomföra en utökning av projektet. Denna utökning
innebär att ytterligare bokningsbara lokaler tillförs nuvarande utbud.
Inriktningen är då att använda lokaler som annars inte utnyttjas.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2019

•

Riktlinje för uthyrning av lokaler

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens 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 att
motionen ”En väg in” (KS 18/0257) besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förlag till
beslut.
Jan Stefansson (KD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
till beslut

Protokollsanteckning
Camilla Jansson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Socialdemokraternas räkning.
”Uppdraget ”En väg in” har pågått ett antal år, med avsikt att tillgängliggöra
kommunens lokaler för kommunens innevånare, föreningar och andra. I ett första steg
handlar det om att utöka antalet bokningsbara lokaler och samla dessa i samma
system. Nästa steg bör bli att koncentrera all bokning, uthyrning och utlämnande samt
återlämnande av nycklar/brickor till Brohuset och Kontaktcenter i Kungsängen.”

Jan Stefanson (KD) meddelar att Kristdemokraterna stödjer ovanstående
protokollsanteckning
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 17

2020-02-12

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

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget till ny förbundsordning för
Käppalaförbundet.

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Käppalaförbundet har den 22 oktober 2019 föreslagit
en omfattande förbundsordningsförändring.
I förslaget till ny förbundsordning har bland annat följande aspekter beaktats:
•

Anpassningar till ny kommunallag

•

Modernisering av språkbruk och förtydliganden av paragrafer som
upplevts som oklara vid tillämpning

•

Förstärkning av medlemskommunernas insynsmöjligheter

•

Förtydligande av investeringsplanering och låneram

•

Förtydligande av förbundets ändamål och uppdrag

För att förbundsordningsändringarna ska gälla krävs att samtliga
medlemskommuners kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny
Förbundsordning innan förslaget ikraftträdande den 1 april 2020. Förslaget har
inte berört val av förbundsfullmäktige eller avgiftskonstruktioner.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019

•

Hemställan om godkännande av ändring förbundsordningen för
Käppalaförbundet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget till ny förbundsordning för
Käppalaförbundet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Käppalaförbundet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 18

2020-02-12

Policy för arbetet med internationella
kontakter
Dnr KS 19/0622

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för arbetet med internationella
kontakter.

Sammanfattning
Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) lämnade i februari 2017 in en
motion om att ta fram en policy för internationalisering i Upplands-Bro
kommun. Av motionen framgår att syftet med att ta fram en policy är att
kommunen behöver utveckla sitt internationella perspektiv inom skolan.
I september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att ge Utbildningsnämnden i
uppdrag att utarbeta en policy för internationalisering. Efter att ha skickat ut ett
förslag på policy för arbetet med internationella kontakter till samtliga nämnder
togs ett omarbetat förslag fram av Utbildningskontoret vilken antogs av
Utbildningsnämnden den 25 september 2018.
Syftet med policyn är att alla kommunens verksamheter ska ha en gemensam
plattform för det internationella arbetet som ska präglas av öppenhet och
dialog. Dels som ett medel för att gynna den lokala utvecklingen men även
utifrån perspektivet att utbyta kunskap och erfarenhet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019

•

Protokollsutdrag från Utbildningskontorets sammanträde den 25
september 2018

•

Policy för arbetet med internationella kontakter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för arbetet med internationella
kontakter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33 (67)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Börje Wredén (L) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 19

2020-02-12

Översyn av ansvar för
bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar och föreningar
inom funktionshinderområdet
Dnr KS 19/0661

Beslut
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.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har under hösten 2019 genomfört en översyn av
Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag.
Kultur- och fritidskontoret har i dialog med Socialkontoret sett över de bidrag
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom
funktionshinderområdet.
Som ett led av att strukturera upp kommunens bidragsregler har Kultur- och
fritidskontoret tillsammans med Socialkontoret föreslagit för berörda nämnder
att ansvaret för utbetalning av föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden
samt att ansvaret för utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom
funktionshinderområdet ska föras över till Socialnämnden.
Socialkontoret och Kultur- och fritidskontoret har också föreslagit för berörda
nämnder att Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för
utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och
omsorgsnämnden samt för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden antog Kultur- och fritidskontorets förslag enligt
ovan den 3 december 2019. Äldre- och omsorgsnämnden antog Socialkontorets

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

förslag enligt ovan den 18 november 2019 och Socialnämnden antog
Socialkontorets förslag till beslut den 21 november 2019.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ovanstående
beskrivna förslag om förändringar i enlighet med beslut från Kultur- och
fritidsnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.

•

Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den
18 november 2019.

•

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 21 november
2019.

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019

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.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 20

2020-02-12

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

Beslut
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”.

Sammanfattning
Den senaste revideringen av Upplands-Bro kommunföretag skedde den 22
april 2015 genom ett beslut i Kommunfullmäktige. Samtidigt reviderades även
bolagsordningarna för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB.
Vid detta tillfälle ändrades bestämmelser om antalet suppleanter i respektive
styrelse. För styrelsen i Upplands-Kommunföretag ändrades antalet från ”minst
tre” till ”tre”. För styrelserna för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
kommunfastigheter ändrades antalet suppleanter från ”minst tre” till ”minst tre
och högst nio suppleanter.”
Revidering av bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag sker så att
bestämmelserna i bolaget är detsamma gällande antalet suppleanter i styrelsen
som i dotterbolagen. Kommunledningskontoret föreslår således en ändring i §
6 i bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB gällande antalet
suppleanter till: ”minst tre och högst nio suppleanter”. Förslag till ny text
framgår i bifogad bilaga med gulmarkerad text.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020.

•

Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunföretag AB med ändring i
gul text.
Bolagsordning för AB Upplands-Brohus
Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB

•
•

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”.
Beslutet skickas till:
Samtliga helägda bolag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 21

2020-02-12

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

Beslut
Göran Malmestedt (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i Bygg- och miljönämnden

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) har den 30 januari 2020 lämnat in en begäran om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Bygg- och
miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 30 januari 2020.

Förslag till beslut
Göran Malmestedt (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i Bygg- och miljönämnden
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Bygg- och miljönämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 22

2020-02-12

Entledigande av Michelle Lindahl (C)
från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige
Dnr KS 20/0056

Beslut
Michelle Lindahl (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Michelle Lindahl (C) har den 28 januari 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 28 januari 2020.

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

Justerandes sign

Michelle Lindahl (C)
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

39 (67)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 23

2020-02-12

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

Beslut
Linda Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Linda Pettersson (S) har den 14 januari 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 14 januari 2020.

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

Justerandes sign

Linda Pettersson (S)
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 24

2020-02-12

Entledigande av Michelle Lindahl (C) i
uppdraget som ledamot i Gymnasieoch arbetslivsnämnden
Dnr KS 20/0026

Beslut
Michelle Lindahl (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasieoch arbetslivsnämnden.

Sammanfattning
Michelle Lindahl (C) har den 28 januari 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 28 januari 2020.

Förslag till beslut
Michelle Lindahl (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasieoch arbetslivsnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Michelle Lindahl (C)
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 25

2020-02-12

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

Beslut
Ricard Wikman Koljo (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldreoch omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Ricard Wikman Koljo (C) har den 22 januari 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 22 januari 2020.

Förslag till beslut
Ricard Wikman Koljo (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldreoch omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Ricard Wikman Koljo (C)
Äldre- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2020-02-12

§ 26
Entledigande av Berit Brofalk (C) från
uppdraget som ersättare i Socialnämnden
Dnr KS 20/0023

Beslut
Berit Brofalk (C) entledigas från uppdraget som ersättare i Socialnämnden.

Sammanfattning
Berit Brofalk (C) inkom den 6 februari 2019 med en begäran om att bli
entledigad från uppdraget som ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 6 februari 2020.

Förslag till beslut
Berit Brofalk (C) entledigas från uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Berit Brofalk (C)
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

43 (67)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 27

2020-02-12

Entledigande av Andreas Åström (M)
från sitt uppdrag som ersättare i Byggoch miljönämnden
Dnr KS 20/0029

Beslut
Andreas Åström (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och
Miljönämnden.

Sammanfattning
Andreas Åström (M) har den 11 februari 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Bygg- och Miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 11 februari 2020.

Förslag till beslut
Andreas Åström (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och
Miljönämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Andreas Åström (M)
Bygg- och Miljönämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2020-02-12

§ 28
Entledigande av Andreas Åström (M)
som ersättare i Tekniska nämnden
Dnr KS 20/0028

Beslut
Andreas Åström (M) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden.

Sammanfattning
Andreas Åström (M) har den 11 februari 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 11 februari 2020.

Förslag till beslut
Andreas Åström (M) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Andreas Åström (M)
Tekniska nämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 29

2020-02-12

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

Beslut
Anette Nyberg (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Navdeep
Singh Bhatia (SD)

Sammanfattning
Navdeep Singh Bhatia (SD) begärde den 19 oktober 2019 att bli entledigad
från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda Tingsrätt. Kommunfullmäktige
bör därför utse en ny nämndeman i Attunda Tingsrätt

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019

•

Attunda tingsrätts beslut om entledigande samt begäran om fyllnadsval
den 3 februari 2020.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Navdeep Singh
Bhatia (SD)

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Anette Nyberg (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Navdeep
Singh Bhatia (SD)
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Attunda Tingsrätt
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 30

2020-02-12

Val av ny nämndeman i Attunda
Tingsrätt efter Johan Silversjö (SD)
Dnr KS 19/0577

Beslut
Börje Svensson (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Johan
Silversjö (SD).

Sammanfattning
Johan Silversjö (SD) begärde den 19 oktober 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som nämndeman i Attunda Tingsrätt. Kommunfullmäktige bör därför
utse en ny nämndeman i Attunda Tingsrätt.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019.

•

Attunda tingsrätts beslut om entledigande samt begäran om fyllnadsval
den 3 februari 2020.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Börje Svensson (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Johan
Silversjö (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Attunda Tingsrätt
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 31

2020-02-12

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

Beslut
1. Andreas Åström (M) utses till ledamot i Bygg- och miljönämnden efter
Göran Malmestedt (M).
2. Andreas Åström (M) utses till vice ordförande i Bygg- och
miljönämnden.

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) har den 30 januari 2020 lämnat in en begäran om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Bygg- och
miljönämnden. Ny ledamot och vice ordförande i Bygg- och miljönämnden
skall därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2020.

Förslag till beslut
1. XX (M) utses till ledamot i Bygg- och miljönämnden efter Göran
Malmestedt (M).
2. XX (M) utses till vice ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
1. Andreas Åström (M) utses till ledamot i Bygg- och miljönämnden efter
Göran Malmestedt (M).
2. Andreas Åström (M) utses till vice ordförande i Bygg- och
miljönämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Bygg- och miljönämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 32

2020-02-12

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

Beslut
Lars-Gunnar Larsson (C) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Ricard Wikman Koljo (C).

Sammanfattning
Ricard Wikman Koljo (C) 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.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Lars-Gunnar Larsson (C) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Ricard Wikman Koljo (C).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Äldre- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 33

2020-02-12

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

Beslut
Therese Ekerholm (C) utses till ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Michelle Lindahl (C).

Sammanfattning
Michelle Lindahl (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Therese Ekerholm (C) utses till ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Michelle Lindahl (C).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

50 (67)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 34

2020-02-12

Val av ledamöter och ersättare till
styrelsen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB 2020
Dnr KS 19/0614

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska
Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och
andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet
ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio samt tre ersättare.
Styrelsen väljs årligen om från 1 januari till och med 31 december.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
De valda
Upplands-Bro kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Politisk sekreterare

Utdragsbestyrkande

51 (67)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 35

2020-02-12

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Sofia Ogenvall
(KD)
Dnr KS 19/0676

Beslut
Ylva Henriksson (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Sofia Ogenvall (KD).

Sammanfattning
Sofia Ogenvall (KD) har den 28 november 2019 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige
bör därför utse en ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
XX (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Sofia
Ogenvall (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ylva Henriksson (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Sofia Ogenvall (KD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 36

2020-02-12

Val av ny ledamot i Tekniska nämnden
efter Sune Alsgren (M)
Dnr KS 19/0679

Beslut
Andreas Åström (M) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Sune
Alsgren (M).

Sammanfattning
Den 2 december 2019 begärde Sune Algren (M) att bli entledigade som
ledamot i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny
ledamot i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Sune Alsgren (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Andreas Åström (M) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Sune
Alsgren (M).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Tekniska nämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 37

2020-02-12

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Andreas Åström (M)
Dnr KS 20/0028

Beslut
Tomas Lindahl (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Andreas
Åström (M).

Sammanfattning
Andreas Åström (M) har begärt att bli entledigad som ersättare i Tekniska
nämnden. Ny ersättare i Tekniska nämnden skall därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2020.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Andreas Åström (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Tomas Lindahl (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Andreas
Åström (M).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Tekniska nämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 38

2020-02-12

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Andreas Åström
(M)
Dnr KS 20/0029

Beslut
Göran Malmestedt (M) utses till ny ersättare i Bygg- och Miljönämnden efter
Andreas Åström (M).

Sammanfattning
Andreas Åström (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Bygg- och Miljönämnden. Ny ersättare i Bygg- och Miljönämnden
skall därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2020.

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Bygg- och Miljönämnden efter Andreas Åström
(M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Göran Malmestedt (M) utses till ny ersättare i Bygg- och Miljönämnden efter
Andreas Åström (M).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valda
Bygg- och Miljönämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregister

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 39

2020-02-12

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Berit Brofalk (C)
Dnr KS 20/0023

Beslut
Lars Thomasson (C) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Berit Brofalk.

Sammanfattning
Berit Brofalk (C) har den 6 februari 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Ny ersättare i Socialnämnden skall
därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2020.

Förslag till beslut
Som ny ersättare i Socialnämnden efter Berit Brofalk utses: XX (C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Lars Thomasson (C) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Berit Brofalk.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valda
Socialnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 40

2020-02-12

Val av ledamöter och ersättare i
Socialnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0504

Beslut
Ärendet bordläggs

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.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 41

2020-02-12

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

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.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 42

2020-02-12

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

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
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 43

2020-02-12

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

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.

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 44

2020-02-12

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 45

2020-02-12

Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen
Dnr KS 18/0341

Beslut
Ärendet bordläggs.

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.
Den 18 december 2019 utser Kommunfullmäktige ett ombud enligt
begravningsförordningen och beslutet skickas till Länsstyrelsen.
Den 22 januari 2020 inkommer Länsstyrelsen med en skrivelse om att den inte
godkänner det ombud som Kommunfullmäktige nominerat till
begravningsombud. Länsstyrelsen hemställer därför Upplands-Bro kommun att
snarast inkomma med ett nytt förslag till begravningsombud.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020.

Förslag till beslut
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 46

2020-02-12

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

Beslut
Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro
kommun 2019–2022 antas.

Sammanfattning
Enligt Lag (2006:544) om Kommuners och Landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska Sveriges
Kommuner och Landsting ha en planering för vilka åtgärder som ska
genomföras under mandatperioden.
Den 4 december 2019 antog Kommunstyrelsen Styrdokument för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019–2022, sålunda
handlar detta ärende endast om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om
detsamma.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 december 2019

•

Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun 2019–2022

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Riktlinjer för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro
kommun 2019–2022 antas.
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 47

2020-02-12

Interpellation

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) inkom den 12 februari 2020 med en interpellation gällande
vägen till Rösaring.

Beslutsunderlag
•

Interpellation från Erik Karlsson (V) inkommen den 12 februari 2020.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 48

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Allmänhetens fråga

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD) besvarar en
fråga från allmänheten gällande vård- och omsorgsboenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 49

Justerandes sign

2020-02-12

Anmälningar

1.

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019 - Svar på medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana
och en vid Lillsjöbadet
Dnr KFN 19/0105

2.

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019 - Svar på medborgarförslag om förlängd tid för
badbryggorna i Stigstorp
Dnr KFN 19/0125

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
Dnr KFN 19/0127

4.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Svar på medborgarförslag rörande rondell vid av- och påfart av
motorvägen E18
Dnr KS 19/0096

5.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Svar på medborgarförslag om att anlägga en crossbana i kommunen
Dnr KS 19/0157

6.

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 12 december
2019 - Verksamhetsplan 2020 Socialnämnden
Dnr SN 19/0349

7.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 december
2019 - Svar på medborgarförslag om namngivning av gator och vägar i
kommunen
Dnr TN 19/0375

8.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 december
2019 - Svar på medborgarförslag om fartkameror på Granhammarsvägen
genom Brunna, KS 19/0392
Dnr TN 19/0379

9.

Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 9
december 2019 - Verksamhetsplan 2020 Äldre- och omsorgsnämnden
Dnr ÄON 19/0108

10.

Utbildningsnämndens beslut § 4 - Svar på medborgarförslag om att
syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas
Dnr KS 19/0219

11.

Revisorernas granskning av kommunens efterlevnad av GDPR
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2020-02-12
Dnr KS 19/0726

Justerandes sign

12.

Inspektion av Överförmyndaren i Upplands-Bro kommun, 9 oktober 2019
Dnr KS 19/0729

13.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober
2019 - Svar på medborgarförslag om att ordna belysning på gångväg i Bro
Dnr TN 19/0269

14.

Kommunstyrelsens beslut § 107 - Svar på medborgarförslag om att
installera filter på kommunens digitala enheter
Dnr KS 19/0158

Utdragsbestyrkande
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