
  PROTOKOLL 1 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-03-26 
kl. 08:30 

Paragrafer 
 

 §§ 41 - 96 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Karin Haglund 

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

Justerare 
 ..................................................................   .................................................................  
Jan-Erik Björk (KD) Kerstin Åkare (V) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2019-03-20 

Datum för anslags uppsättande: 2019-03-26 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-04-17 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Stora Scen, 2019-03-20 18:30-20:40 
Ajournering 20:10-20:20 

 Ledamöter  Ersättare 
Beslutande  31 ordinarie ledamöter  9 tjänstgörande ersättare 
 
 
Övriga deltagare 

 
Karl Öhlander, utvecklingschef, tf kommundirektör 
Karin Haglund, kommunsekreterare 
 
 

 



  PROTOKOLL 2 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 41 Medborgarförslag rörande rondell vid av- och påfarten av 

motorvägen E18 6 

§ 42 Medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för att 
upptäcka missbruksproblem 7 

§ 43 Medborgarförslag om att installera filter på kommunens digitala 
enheter 8 

§ 44 Medborgarförslag om längre belysningstid vid Kungsängens IP 9 

§ 45 Medborgarförslag om att göra om grusplanen på Fjärilsstigen till 
en gräsplan 10 

§ 46 Medborgarförslag om att installera belysning längs med 
grusvägen vid Strandvägen och Gröna Udden 11 

§ 47 Medborgarförslag rörande hundrastgård i Brunna 12 

§ 48 Medborgarförslag om att skapa en Beybladepark samt turnering 13 

§ 49 Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa 15 

§ 50 Socialnämndens taxor och avgifter år 2019 17 

§ 51 Äldre- och omsorgsnämndens taxor och avgifter år 2019 21 

§ 52 Motion om Bostad åt alla / Hem för alla 25 

§ 53 Motion om mensskydd 27 

§ 54 Motion om fältassistenter 29 

§ 55 Motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 31 

§ 56 Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 34 

§ 57 Val av revisor för Upplands-Bro kommun 2019-2022 35 

§ 58 Val av ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 36 

§ 59 Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
år 2019 37 

§ 60 Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB år 2019 38 

§ 61 Val av ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus år 2019 39 



  PROTOKOLL 3 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 62 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019-2022 40 

§ 63 Val av ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-2022 41 

§ 64 Val av ersättare i Bygg- och miljönämnden 2019-2022 42 

§ 65 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed 
Guez Guez (M) 43 

§ 66 Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-2022 44 

§ 67 Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen 45 

§ 68 Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen 46 

§ 69 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson 47 

§ 70 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Charlotte 
Slettengren (M) 48 

§ 71 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Arne 
Vallqvist (M) 49 

§ 72 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Arne Vallqvist (M) 50 

§ 73 Entledigande av Marianne Kjellberg (V) från sitt uppdrag 
begravningsförrättare 51 

§ 74 Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V)  52 

§ 75 Entledigande av Sadid Hossain (S) från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden 53 

§ 76 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Sadid Hossain (S) 54 

§ 77 Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 55 

§ 78 Val av ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 56 

§ 79 Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen 57 

§ 80 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Helena Lundgren 
(SD) 58 

§ 81 Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i valnämnden 59 

§ 82 Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) 60 



  PROTOKOLL 4 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 83 Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt uppdrag som 
ledamot i Socialnämnden 61 

§ 84 Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Lundgren (SD) 62 

§ 85 Entledigande av Helena Lundgren (SD) från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden 63 

§ 86 Val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 64 

§ 87 Entledigande av Claus Engström (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden 65 

§ 88 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD) 66 

§ 89 Entledigande av Mats Zettmar (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 67 

§ 90 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats 
Zettmar (SD) 68 

§ 91 Entledigande av Bassem Majid (S) från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 69 

§ 92 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Bassem Majid (S) 70 

§ 93 Val av ny ledamot i Tekniska nämnden efter Linnea Nilsson (S) 71 

§ 94 Entledigande av Harry Holmström (S) från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden 72 

§ 95 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Harry Holmström 
(S) 73 



  PROTOKOLL 5 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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) 

Kaj Bergenhill (M) 

Martin Normark (S) 

Andreas Persson (SD) 

Kerstin Åkare (V) 

Catharina Andersson (S) 

Masoud Zadeh (M) 

Lisa Edwards (C) §§ 41-54 

Johan Silversjö (SD) 

Hans Åberg (L) 

Linda Pettersson (S) 

Sara Ridderstedt (MP) 

Rasmus Lindstedt (S) 

Mait Johansson (M) 

Jan Stefanson (KD) 

Khalouta Simba (V) 

Naser Vukovic (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Hibo Salad Ali (S) 
 

Jan Ramstedt (SD) §§ 41-51 

Sven-Inge Nylund (S) 

Göran Malmestedt (M) 

Börje Wredén (L) 

Tina Teljstedt (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Annika Falk (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Seid Alajbegovic (S) 

Ricard Wikman Koljo (C) §§ 55-96 

Mats Högberg (M) 

Agnieszka Silversjö (SD) 

Helena Austrell (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Michelle Lindahl (C) 

Stanislaw Lewalski (M) 

Närvarande ersättare  
Kimmo Lindstedt (S) 

Jan Lannefeldt (S) 

Anders Eklöf (L) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Annelies Lindblom (V) 

Kjell A Johansson (V) 

Klaus Dürhagen (MP) 
 

  



  PROTOKOLL 6 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Medborgarförslag rörande rondell vid 
av- och påfarten av motorvägen E18 

 Dnr KS 19/0096 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 6 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en rondell i 
korsningen vid av- och påfarten av motorvägen E18.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag den 6 februari 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
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§ 42 Medborgarförslag om att analysera 
avloppsvatten för att upptäcka 
missbruksproblem 

 Dnr KS 19/0132 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 20 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att analysera 
avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag den 20 februari 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Anders Åkerlind (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut på 
sammanträdet.  

Yttrande 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
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§ 43 Medborgarförslag om att installera filter 
på kommunens digitala enheter 

 Dnr KS 19/0158 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera filter på 
kommunens digitala enheter. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag den 5 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Anders Åkerlind (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut på 
sammanträdet.  

Yttrande 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
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§ 44 Medborgarförslag om längre 
belysningstid vid Kungsängens IP 

 Dnr KS 19/0102 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att ha längre belysningstid 
vid Kungsängens IP. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag den 7 februari 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 45 Medborgarförslag om att göra om 
grusplanen på Fjärilsstigen till en 
gräsplan 

 Dnr KS 19/0103 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på 
Fjärilsstigen till en gräsplan. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 7 februari 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 46 Medborgarförslag om att installera 
belysning längs med grusvägen vid 
Strandvägen och Gröna Udden 

 Dnr KS 19/0101 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera belysning 
längs med grusvägen vid Strandvägen och Gröna Udden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag den 7 februari 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 47 Medborgarförslag rörande 
hundrastgård i Brunna 

 Dnr KS 19/0097 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 6 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en hundrastgård 
i Brunna.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag den 6 februari 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 48 Medborgarförslag om att skapa en 
Beybladepark samt turnering 

 Dnr KS 17/0388 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in 

Beybladebanor till Kultur- och fritidsnämnden för att banor ska kunna 
lånas i biblioteket. 
 

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

 

Sammanfattning 
Den 19 december lämnades ett medborgarförslag in vilket ombad kommunen 
att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren motiverar sitt förslag 
med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn i 18 år. 
Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och sändas i 
TV. 

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet 
Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan 
åldrarna 9–14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet. Ansvariga för 
projektet har meddelat att de gärna köper in beybladebanor som vid intresse 
kan lånas i biblioteket. Kommunen har däremot ingen möjlighet att fatta beslut 
om att en Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag 
ser gärna att en förening, som kan söka stöd från kommunen, genomför 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

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

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Biblioteket 
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§ 49 Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa 
 Dnr TN 19/0023 

Beslut 
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.  
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa 
för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och 
kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-
anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1, 
undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.  

För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk 
föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3 

Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och 
miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare 
samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök. 

Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av 
att avgift för byggvatten även regleras i 13.4. 

Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga 
paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare, 
mätarbrunn, bokat besök eller enhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16 

• Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 
allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

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

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Kommunfullmäktige 
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§ 50 Socialnämndens taxor och avgifter år 
2019 

 Dnr KS 19/0073 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Socialnämndens beslut om justering av 

taxor och avgifter år 2019 inom Socialkontorets verksamheter. 

2. Årliga indexjusteringar av avgifter och taxor ska beslutas i 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 
därmed ses över.  

Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 
matlåda är idag 44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per 
tillfälle.  

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 
och med den 1 april 2019. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut § 9 – Avgifter och taxor 2019 (från 

sammanträde den 31 januari 2019) 

• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018. 

• Bilaga – Avgifter och taxor. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att godkänna socialnämndens beslut om justering av taxor och avgifter år 2019 
inom socialkontorets verksamheter. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till beslut för 
Socialdemokraternas räkning.  

Kerstin Åkare (V) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till beslut för 
Vänsterpartiets räkning.  

Martin Normark (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) meddelar att Miljöpartiet ansluter till 
Socialdemokraternas avslagsförslag. 

Camilla Janson (S) föreslår ett tillägg till Kommunstyrelsens förslag om detta 
förslag går igenom. Tillägget gäller förtydligande om att ”Årliga 
indexjusteringar av avgifter och taxor ska beslutas i Kommunfullmäktige”. 

Martin Normark (L) yrkar på ett tillägg till Kommunstyrelsens förslag till 
beslut enligt följande: ”Årliga indexjusteringar av avgifter och taxor ska 
beslutas i Kommunfullmäktige.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ett förslag med bifall till 
Kommunstyrelsen förslag med tilläggsyrkande samt ett förslag om avslag till 
Kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkande. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: De som yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med 
tilläggsyrkande röstar ja och de som yrkar avslag till förslaget röstar nej. 

Under upprop lämnas 25 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige bifaller 
Kommunstyrelsens förlag till beslut med föreslaget tilläggsyrkande. 
  



  PROTOKOLL 19 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X  

 

Seid Alajbegovic (S)  X  
Kaj Bergenhill (M) X   
Martin Normark (L) X   

Andreas Persson SD) X  
 

Jan-Erik Björk (KD) X   
Kerstin Åkare (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  

Johan Silversjö (SD) X  
 

Hans Åberg (L) X   
Linda Pettersson (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Mats Högberg (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X  

 

Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mait Johansson (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Helena Austrell (S)  X  
Arne Vallqvist (M) X   

Anette Nyberg (SD) X  
 

Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Lisbeth Waern (M) X   
Michelle Lindahl (C) X   
Hibo Salad Ali (S) 

 
X  

Jan Ramstedt (SD) X  
 

Stanislaw Lewalski (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmstedt (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   
- (SD)    

Erik Karlsson (V)  X  
Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Under upprop lämnas 25 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  



  PROTOKOLL 20 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttranden 
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.  

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.  

Sven-Inge Nylund (S) yttrar sig i ärendet.  

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till förmån 
för egna förslag till beslut.  
Camilla Janson (S), för Socialdemokraternas räkning, reserverar sig med 
följande text: 

”I kväll beslutade minoritetsstyret (M, L, C och KD) med stöd av SD att höja 
avgifterna på: Matlådorna inom socialpsykiatrins verksamhet och hemtjänsten, 
avgifterna för trygghetslarm och familjerådgivning. 
Socialdemokraterna yrkade på avslag men blev nedröstade. Positivt var dock 
att minoritetsstyret gick med på Socialdemokraternas yrkande om att årliga 
justeringar av avgifter och taxor ska beslutas i Kommunfullmäktige även 
framöver (fanns annat förslag i handlingarna). 
Argumentet att vi ligger lägre än en del kringliggande kommuner gällande 
vissa taxor håller inte. Det måste ju vara konsekvenserna, förutsättningarna, 
behoven, kvaliteten och effekterna av insatserna kopplat till avgiften som är det 
viktiga!” 
Kerstin Åkare (V) reserverar för Vänsterpartiets räkning med följande text: 

”Det är en skam att höja avgifterna för matlådor till de som är svagast i vår 
kommun. Tre måltider per dag innebär en kostnadsökning av ca 270 kr i 
månaden för dem som redan är ekonomiskt svag. 
Det är en skam att föreslå en höjning av avgiften till familjerådgivningen. En 
höjning som ytterst slår mot barnen. 
Det behövs inte en indexjustering av avgifterna, det är ett falskt sätt att höja 
priserna. 
En kommun som 2018 gick med över 100 M i vinst behöver inte pungslå sina 
utsatta medborgare.” 
Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
  



  PROTOKOLL 21 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Äldre- och omsorgsnämndens taxor och 
avgifter år 2019 

 Dnr KS 19/0094 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

om justering av taxor och avgifter år 2019 inom Socialkontorets 
verksamheter. 

2. Årliga indexjusteringar av avgifter och taxor ska beslutas i 
Kommunfullmäktige. 

 Sammanfattning 
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 
därmed ses över.  

Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 
matlåda är idag 44 kronor. 

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per 
tillfälle.  

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 
och med den 1 april 2019 

Beslutsunderlag 
• Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 11 – Taxor och avgifter 2019 

(från sammanträde den 28 januari 2019) 

• Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 
2018. 

• Bilaga – Avgifter och taxor. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

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



  PROTOKOLL 22 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Åkare (V) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till beslut för 
Vänsterpartiets räkning.   

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning avslag på 
Kommunstyrelsens förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag för Miljöpartiets räkning.  

Tina Teljstedt (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkar på 
ett tillägg till förslaget enligt följande: 

”Årliga indexjusteringar av avgifter och taxor ska beslutas i 
Kommunfullmäktige.” 

Naser Vukovic (S) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut och börjar med att fråga om Kommunfullmäktige kan bifalla 
tillägget. Ordföranden finner bifall till tilläggsyrkandet.  

Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag om bifall till 
Kommunstyrelsens förslag samt ett förslag om avslag till Kommunstyrelsens 
förslag och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att 
Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens beslut. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: De som yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag röstar ja och de 
som yrkar avslag till förslaget röstar nej. 

Under upprop lämnas 25 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige bifaller 
Kommunstyrelsens förlag till beslut med en tilläggspunkt.  
  



  PROTOKOLL 23 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X  

 

Seid Alajbegovic (S)  X  
Kaj Bergenhill (M) X   
Martin Normark (L) X   

Andreas Persson SD) X  
 

Jan-Erik Björk (KD) X   
Kerstin Åkare (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Masoud Zadeh (M) X   
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  

Johan Silversjö (SD) X  
 

Hans Åberg (L) X   
Linda Pettersson (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Mats Högberg (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X  

 

Rasmus Lindstedt (S)  X  
Mait Johansson (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   
Khalouta Simba (V)  X  
Helena Austrell (S)  X  
Arne Vallqvist (M) X   

Anette Nyberg (SD) X  
 

Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  
Lisbeth Waern (M) X   
Michelle Lindahl (C) X   
Hibo Salad Ali (S) 

 
X  

Jan Ramstedt (SD) X  
 

Stanislaw Lewalski (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmstedt (M) X   
Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   
- (SD)    

Erik Karlsson (V)  X  
Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Under upprop lämnas 25 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  



  PROTOKOLL 24 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttranden 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.  

Tina Teljstedt (KD) yttrar sig i ärendet.  

Masoud Zadeh (M) yttrar sig i ärendet.  

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.  

Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till förmån 
för egna förslag till beslut.  
Kerstin Åkare (V) reserverar sig för Vänsterpartiets räkning med följande text: 

”Det är en skam att höja avgifterna för matlådor till de som är svagast i vår 
kommun. Tre måltider per dag innebär en kostnadsökning av ca 270 kr i 
månaden för dem som redan är ekonomiskt svag. 
Det är en skam att föreslå en höjning av avgiften till familjerådgivningen. En 
höjning som ytterst slår mot barnen. 
Det behövs inte en indexjustering av avgifterna, det är ett falskt sätt att höja 
priserna. 
En kommun som 2018 gick med över 100 M i vinst behöver inte pungslå sina 
utsatta medborgare.” 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 25 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Motion om Bostad åt alla / Hem för alla 
 Dnr KS 18/0112 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 19 mars 2018 att 
Kommunfullmäktige ger Upplands-Brohus i uppdrag att  

- Bygga hyresbostäder så att våra medborgare har tillgång till bostäder 
för rimlig kostnad 

- Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden 
och placeras i kollektivtrafiknära lägen. 

- Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en 
balanserad och blandad befolkningsstruktur. 

- Vid planering av ny bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas 
som t.ex. kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende. 

- Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning 
alltid ingå. 

Denna tjänsteskrivelse redovisar att Upplands-Brohus arbete med dessa frågor 
bedrivs i linje med framförda yrkanden varför Kommunledningskontoret 
föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med denna 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Motion från Vänsterpartiet den 19 mars 2018. 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Yttranden 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet 

Mait Johansson (M) yttrar sig i ärendet.  
Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet. 

Protokollsanteckning 
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:  



  PROTOKOLL 26 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

”Vänsterpartiet anser att kommunen kan göra mycket mer än vad som gjorts 
hittills när det gäller att försörja kommunen med bostäder åt alla våra invånare. 

Kommunledningskontoret anser att det mesta vi föreslår är redan sådant som 
man arbetar med. Men vi ser inte att det finns tillräckligt med bostäder som 
våra medborgare har tillgång till för en rimlig kostnad. Vi ser inte heller att nya 
bostadsområden planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad 
och blandad befolkningsstruktur. 

Vi ser absolut inga initiativ till att skapa alternativa boendeformer som t.ex. 
kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende.” 

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun 

 
  



  PROTOKOLL 27 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 53 Motion om mensskydd 
 Dnr KS 18/0127 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det är 
landstinget som ansvarar för ungdomsmottagningen och bekostar 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 
gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer 
Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så 
att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år 
i kommunen.  

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 
ungdomsmottagningen på uppdrag från landstinget men landstinget ska bekosta 
dess verksamhet, där mensskydd ingår. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

• Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 
mars 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
Motionen avslås med hänvisning till att det är landstinget som ansvarar för 
ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag.  
 



  PROTOKOLL 28 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttranden 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.  

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text  
”Vi ser med besvikelse att kommunstyrelsen inte ser rättviseaspekten när det 
gäller mensskydd för skolflickor. 
I Österåker beslutades att flickor skulle kunna hämta mensskydd antingen hos 
skolsköterskan (vilket redan gäller) och hos ungdomsmottagningen. 
Det blev väldigt lyckat! 
Det skulle kunna bli väldigt bra även hos oss!” 

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun 
 

 
  



  PROTOKOLL 29 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Motion om fältassistenter 
 Dnr KS 17/0313 

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

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

• Motion om fältassistenter den 21 oktober 2017. 

Förslag till beslut 
Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter från Kerstin Åkare, 
Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra 
fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar 
som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en 
framtid. 

Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra 
trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de 
åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det 
inte finns behov att anställa fyra fältassistenter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig och yrkar bifall till motionen.  

Fredrik Kjos (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Jan Stefansson (KD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 



  PROTOKOLL 30 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttrande 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun 
 

 
  



  PROTOKOLL 31 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Motion om att bo bra också som årsrik i 
Upplands-Bro 

 Dnr KS 18/0256 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning 
Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-
Bro till kommunen från Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 
del av motionen för yttrande. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1) rätt till vårdboende 
85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) uppdra till 
kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 
70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 
attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 
tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 
85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 
utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 
av biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 
revideringen av kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 
Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram av socialkontoret 
vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 
• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) yrkar bifall till motionen.  

Annika Falk (S) yrkar bifall till motionen men yrkar på att åldern för rätt till 
vårdboende ska ändras till 80 +. 

 



  PROTOKOLL 32 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Tina Teljstedt (KD) yrkar bifall till motionen.  

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen och stödjer Socialdemokraternas 
förslag om att åldern för rätt till vårdboende ska ändras till 80 +. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till motionen men stödjer 
Socialdemokraternas förslag om att åldern för rätt till vårdboende ska ändras 
till 80 +. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag gällande vilken ålder som ska gälla 
för rätt till vårdboende, 85+ och 80+. Han ställer dessa förslag mot varandra 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens 
förslag, 85+. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: De som yrkar på 85+ i förslaget röstar ja och de som yrkar på 80+ 
i förslaget röstar nej.  

Under upprop lämnas 24 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige beslutar om åldern 85+. 

Ordföranden finner därefter att Kommunfullmäktige bifaller motionen med rätt 
till vårdboende 85+ i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.   

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X  

 

Seid Alajbegovic (S)  X  
Kaj Bergenhill (M) X   
Martin Normark (L) X   
Andreas Persson SD) X  

 

Jan-Erik Björk (KD) X   
Kerstin Åkare (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  

Masoud Zadeh (M) X   
Rickard Wikman Koljo (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Johan Silversjö (SD) X  

 

Hans Åberg (L) X   
Linda Pettersson (S)  X  

Sara Ridderstedt (MP)  X  
Mats Högberg (M) X   
Agnieszka Silversjö (SD) X  

 

Rasmus Lindstedt (S)  X  



  PROTOKOLL 33 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Mait Johansson (M) X   
Jan Stefansson (KD) X   

Khalouta Simba (V)  X  
Helena Austrell (S)  X  
Arne Vallqvist (M) X   
Anette Nyberg (SD) X  

 

Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Naser Vukovic (S)  X  

Lisbeth Waern (M) X   
Michelle Lindahl (C) X   
Hibo Salad Ali (S) 

 
X  

- (SD)   
 

Stanislaw Lewalski (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Göran Malmstedt (M) X   

Börje Wredén (L) X   
Tina Teljstedt (KD) X   
- (SD)    
Erik Karlsson (V)  X  
Annika Falk (S)  X  
Anders Åkerlind (M) X   

Under upprop lämnas 24 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserveras sig mot beslutet 
till förmån för egna förslag till beslut.   

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) medges lämna följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning: 
”Socialdemokraterna konstaterar att Liberalernas motionsförslag går helt i linje 
med det arbete som bedrivs i Upplands-Bro och ständigt ska utvecklas efter 
målgruppens behov, det är bra. Dock borde åldern för garanterat 
biståndsbedömt boende vara 80+.” 

Beslutet skickas till: 

• Liberalerna i Upplands-Bro kommun 
 

 
  



  PROTOKOLL 34 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56 Reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 

 Dnr KS 19/0095 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet ska vara ett forum för ömsesidigt samråd med 
kommunen och för pensionärsföreningar i kommunen. Syftet med kommunala 
pensionärsrådet är att diskutera frågor som rör pensionärer. I nuvarande 
reglemente ska rådet ha minst en representant från Socialnämnden. 

Syftet med revidering av tidigare antaget reglemente är att istället Äldre- och 
omsorgsnämnden ska finnas representerade i rådet då frågor som tillhör äldre- 
och omsorgsnämndens verksamhetsområde behandlas. Detta reglemente har 
även ett annat utseende för att skapa enighet med kommunens övriga 
reglementen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet. 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• PRO Kungsängen och Bro 
• SPF Vikingarna 
• Kalevala seniorer 

 
  



  PROTOKOLL 35 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 57 Val av revisor för Upplands-Bro 
kommun 2019-2022 

 Dnr KS 18/0331 

Beslut 
Val av en revisor för Upplands-Bro kommun bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 
ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. 
Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 
femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 
och avlämnat revisionsberättelse. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Val av en revisor för Upplands-Bro kommun bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Ekonomichefen 

 
  



  PROTOKOLL 36 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 58 Val av ersättare för 
lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 18/0332 

Beslut 
1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 

kommunföretag AB bordläggs. 

2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus 
bordläggs.  

3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB bordläggs. 

Sammanfattning 
Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 
2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt 
Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters 
bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB 
Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med 
ersättare ska utses. 

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

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunföretag AB bordläggs. 

2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus 
bordläggs.  

3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB bordläggs. 

Beslutet skickas till: 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Ekonomichefen 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

  



  PROTOKOLL 37 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59 Val av ersättare i styrelsen för Upplands-
Bro kommunföretag AB år 2019 

 Dnr KS 18/0333 

Beslut 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: Annika 
Falk (S) och Erik Karlsson (V). 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska 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. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: Annika 
Falk (S) och Erik Karlsson (V). 

Beslutet skickas till: 

• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 
• De valda 
• Upplands-Bro kommunföretag AB 

 
  



  PROTOKOLL 38 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60 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: Lise-
Lotte Norberg (S), Khalouta Simba (V) och val till en ersättare (C) bordläggs.  

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.  

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Lise-
Lotte Norberg (S), Khalouta Simba (V) och val till en ersättare (C) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 
  



  PROTOKOLL 39 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Val av ersättare i styrelsen för AB 
Upplands-Brohus år 2019 

 Dnr KS 18/0335 

Beslut 
Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Lise-Lotte Norberg (S) 
Amal Yazigi (V) och Karl-Erik Lindholm (KD). 

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

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

Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Lise-Lotte Norberg (S) 
Amal Yazigi (V) och Karl-Erik Lindholm (KD). 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• De valda 
• AB Upplands-Brohus 

 
  



  PROTOKOLL 40 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 62 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 
Val av ersättare (SD) i Socialnämnden 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. 

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

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 41 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 Val av ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0505 

Beslut 
Val av ersättare (SD) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

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. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Val av ersättare (SD) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 42 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 18/0506 

Beslut 
Val av en ersättare (SD) i Bygg- och miljönämnden bordläggs. 

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. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Val av en ersättare (SD) i Bygg- och miljönämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 
• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 43 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 65 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Mohamed Guez 
Guez (M) 

 Dnr KS 19/0068 

Beslut 
Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez 
Guez (M) bordläggs. 

Sammanfattning 
Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en 
ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez 
Guez (M) bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 44 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 
1. Val av ledamot (MP) i Valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i Valnämnden 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. 

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

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Valnämnden 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 45 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 67 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Val av ett ombud enligt begravningsförordningen 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. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen 
 

 
  



  PROTOKOLL 46 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 68 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 
Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

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

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

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Lindströmska stiftelsen 

 
  



  PROTOKOLL 47 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 69 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Yonnie Johansson  

 Dnr KS 18/0294 

Beslut 
Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) 
bordläggs. 

Sammanfattning 
Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i 
Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett 
fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 
2019.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018. 

• Beslut om entledigande den 3 augusti 2017  

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) 
bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Attunda tingsrätt 

 
  



  PROTOKOLL 48 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 70 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt 
efter Charlotte Slettengren (M) 

 Dnr KS 18/0458 

Beslut 
Kerstin Molander (M) utses till ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter 
Charlotte Slettengren (M). 

Sammanfattning 
Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid 
Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny nämndeman. 

Beslutsunderlag 
• Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018. 

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

Kerstin Molander (M) utses till ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter 
Charlotte Slettengren (M). 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Attunda Tingsrätt 

 
  



  PROTOKOLL 49 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 71 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Arne Vallqvist 
(M) 

 Dnr KS 19/0144 

Beslut 
Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Äldre- och omsorgsnämnden 
bordläggs.  

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

Beslutsunderlag 

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

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Äldre- och omsorgsnämnden 
bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Äldre- och omsorgsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 50 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0145 

Beslut 
Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 
omsorgsnämnden bordläggs.  

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 

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

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och 
omsorgsnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 51 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 73 Entledigande av Marianne Kjellberg (V) 
från sitt uppdrag begravningsförrättare 

 Dnr KS 19/0163 

Beslut 
Marianne Kjellberg (V) entledigas från sitt uppdrag som begravningsförrättare. 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare.  

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 7 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Marianne Kjellberg (V) 

 
  



  PROTOKOLL 52 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 74 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 
Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) 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. 

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

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 

 
  



  PROTOKOLL 53 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 75 Entledigande av Sadid Hossain (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden 

 Dnr KS 19/0004 

Beslut 
Sadid Hossain (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Sadid Hossain (S) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. 

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

Beslutet skickas till: 

• Sadid Hossain (S) 
• Socialnämnden 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Löneavdelningen 

 
  



  PROTOKOLL 54 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 76 Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Sadid Hossain (S) 

 Dnr KS 19/0005 

Beslut 
Christer Norberg (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sadid Hossain 
(S). 

Sammanfattning 
Sadid Hossain (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 
Socialnämnden. 

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

Christer Norberg (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Sadid Hossain 
(S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Socialnämnden 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 55 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 77 Entledigande av Helena Lundgren (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i äldre- 
och omsorgsnämnden 

 Dnr KS 19/0189 

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

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Helena Lundgren (SD) 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Äldre- och omsorgsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 56 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 
Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 
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. 

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

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 
bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Äldre- och omsorgsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 57 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 79 Entledigande av Helena Lundgren (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen 

 Dnr KS 19/0190 

Beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Helena Lundgren (SD)  
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 58 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 80 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Helena Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0195 

Beslut 
Claus Engström (SD) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Helena 
Lundgren (SD). 

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

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

Claus Engström (SD) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Helena 
Lundgren (SD). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 59 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 81 Entledigande av Helena Lundgren (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i 
valnämnden 

 Dnr KS 19/0191 

Beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Valnämnden. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Valnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Helena Lundgren (SD) 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Valnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 60 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0196 

Beslut 
Val av ny ersättare (SD) i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs. 

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. 

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

Val av ny ersättare (SD) i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Valnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 61 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 83 Entledigande av Helena Lundgren (SD) 
från sitt uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden 

 Dnr KS 19/0192 

Beslut 
Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Helena Lundgren (SD)  
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 62 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 84 Val av ny ledamot i Socialnämnden 
efter Helena Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0197 

Beslut 
Claus Engström (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

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

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

Claus Engström (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 63 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 85 Entledigande av Helena Lundgren (SD) 
från sitt uppdrag som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden 

 Dnr KS 19/0193 

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

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Helena Lundgren (SD) 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kultur- och fritidsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 64 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 86 Val av ny ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Helena Lundgren 
(SD) 

 Dnr KS 19/0198 

Beslut 
Mats Zettmar (SD) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Helena Lundgren (SD). 

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

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

Mats Zettmar (SD) utses till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Helena Lundgren (SD). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kultur- och fritidsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 65 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 87 Entledigande av Claus Engström (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden 

 Dnr KS 19/0199 

Beslut 
Claus Engström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Claus Engström (SD) begärde den 14 mars 2019 om att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Claus Engström (SD) 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 66 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 88 Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Claus Engström (SD) 

 Dnr KS 19/0200 

Beslut 
Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD) bordläggs. 

Sammanfattning 
Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare 
i Socialnämnden. 

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

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 67 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 89 Entledigande av Mats Zettmar (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden 

 Dnr KS 19/0201 

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

Sammanfattning 
Mats Zettmar (SD) begärde den 14 mars 2019 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 14 mars 2019. 

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

Beslutet skickas till: 

• Mats Zettmar (SD) 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kultur- och fritidsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 68 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0202 

Beslut 
Val av ny ersättare (SD) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 
bordläggs. 

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. 

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

Val av ny ersättare (SD) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) 
bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kultur- och fritidsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 69 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 91 Entledigande av Bassem Majid (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 19/0203 

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

Sammanfattning 
Bassem Majid (S) har den 20 mars 2019 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 20 mars 2019. 

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

 Beslutet skickas till: 

• Bassem Majid (S) 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 70 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 92 Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Bassem Majid 
(S) 

 Dnr KS 19/0210 

Beslut 
Sadid Hussein (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
efter Bassem Majid (S). 

Sammanfattning 
Bassem Majid (S) har den 20 mars 2019 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 20 mars 2019. 

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

Sadid Hussein (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
efter Bassem Majid (S). 

 Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 71 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 93 Val av ny ledamot i Tekniska nämnden 
efter Linnea Nilsson (S) 

 Dnr KS 19/0208 

Beslut 
Harry Holmström (S) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Linnea 
Nilsson (S). 

Sammanfattning 
Linnea Nilsson (S) ska flytta ifrån kommunen och är därför inte valbar i 
nämnder i Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ledamot i Tekniska nämnden. 

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

Harry Holmström (S) utses till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Linnea 
Nilsson (S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 72 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 94 Entledigande av Harry Holmström (S) 
från sitt uppdrag som ersättare i 
Tekniska nämnden 

 Dnr KS 19/0221 

Beslut 
Harry Holmström (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

Sammanfattning 
Harry Holmström (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Förslag till beslut 
Harry Holmström entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

 Beslutet skickas till: 

• Harry Holmström  
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 73 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 95 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Harry Holmström (S) 

 Dnr KS 19/0222 

Beslut 
Mats Karlsson (S) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Harry 
Holmström (S) 

Sammanfattning 
Harry Holmström (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. En ny ersättare i Tekniska nämnden efter Harry 
Holmström (S) bör därför utses.  

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

Mats Karlsson (S) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Harry 
Holmström (S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 74 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-03-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 96 Anmälningar 
1. Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner 

och kommuner, 2017/061088 
 

2. Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i 
Upplands-Bro kommunföretag AB 
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