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§ 282 Fråga angående fortsatt utveckling i 
området Nygård 

 Dnr KS 19/0724 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser frågan vara besvarad. 

Sammanfattning 
Den 16 december 2019 inkom en fråga från Camilla Janson (S) ställd till 
Kommunstyrelsens ordförande att besvara vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde. Frågan gäller kommunens fortsatta utveckling i området Nygård. 

Beslutsunderlag 
• Fråga inkommen fråga den 16 december 2019. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
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§ 283 Medborgarförslag om att kommunen 
ska redovisa kostnader för 
flyktingmottagande 

 Dnr KS 19/0703 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 
redovisa kostnader för flyktingmottagande. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 9 december 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
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§ 284 Medborgarförslag om förbättrad 
gångväg på Skolvägen 

 Dnr KS 19/0696 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 december 2019 inkom ett medborgarförslag om en förbättrad gångväg 
på Skolvägen i Kungsängen.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 11 december 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 285 Medborgarförslag om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen 

 Dnr KS 19/0674 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 28 november 2019 inkom ett medborgarförslag om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen i Bro.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 28 november 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 286 Medborgarförslag om fler 
återvinningsstationer i Brunna 

 Dnr KS 19/0687 

Beslut 
Ärendet utgår från dagordningen då frågeställaren är nöjd med svar från 
tekniska kontoret och därmed drar tillbaka sitt medborgarförslag. 

Sammanfattning 
Den 3 december 2019 inkom ett medborgarförslag med önskemål om fler 
återvinningsstationer i Brunna.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 3 december 2019. 

Förslag till beslut 
Ärendet utgår från dagordningen då frågeställaren är nöjd med svar från 
tekniska kontoret och därmed drar tillbaka sitt medborgarförslag. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Tekniska nämnden 
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§ 287 Omfördelning av medborgarförslag om 
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området 

 Dnr KS 17/0123 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 13 april 2017 inkom ett medborgarförslag gällande parkbänkar i 
Tibble/Lillsjöområdet. Den 10 maj 2017 överlämnade Kommunfullmäktige 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. Den 28 oktober 2019 
beslutade Tekniska nämnden att återremittera ärendet till Kommunfullmäktige 
då platsen för föreslagna parkbänkar ligger längs ett elljusspår. Förändringar av 
elljusspår ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och därför 
bör ärendet lämnas över till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 19 april 2017. 

• Karta med markering av aktuell plats. 

• Komplettering av medborgarförslag inkommen den 21 april 2017. 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 
2019. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 
2019. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Tekniska nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 288 Förslag för ny taxa för upplåtelse av 
offentlig plats  

 Dnr KS 19/0631 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 

börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.  

Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats 
för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt 
torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i 
nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för 
affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt 
resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje 
avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för 
det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i 
Kungsängens centrum utifrån torgets nya utformning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.  

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019. 

• Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 289 Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 19/0619 

Beslut 
Ärendet återremitteras med uppdrag att utreda konsekvenserna av beslut enligt 
punkterna 3 a), b), och c) i Bygg- och Miljönämndens beslut §105, 7 november 
2019. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens 
bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora 
lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att 
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade 
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet Efter 
återremiss har miljöavdelningen genomfört en översyn av §§ 5 och 7 och gjort 
vissa justeringar i förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019 

• Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 
november 2019 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 

• Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs. 

2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun antas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller 
från och med 1 januari 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rasmus Lindstedt (S) yrkar på följande förslag till beslut: 

”Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun daterade 2019-
09-12, enligt förvaltningens förslag till beslut till Bygg- och miljönämndens 
sammanträde den 7 november 2019, antas.” 

Rasmus Lindstedt (S) tar för Socialdemokraternas räkning tillbaka yrkande 
enligt ovan och yrkar istället på följande förslag till beslut: 

”Återremiss med uppdrag att utreda konsekvenserna av beslut enligt punkterna 
3 a), b), och c) i Bygg- och Miljönämndens beslut §105, 7 november 2019.” 

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

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut 
om återremiss. 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall Socialdemokraternas 
förslag till beslut om återremiss. 

Camilla Jansson (S) yrkar bifall till Rasmus Lindstedts (S) förslag till beslut 
om återremiss. 

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

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Yttranden 
Rasmus Lindstedt (S), Börje Wredén (L), Sara Ridderstedt (MP), Erik Karlsson 
(V), Camilla Janson (S), Fredrik Kjos och Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i 
ärendet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 
förslag till beslut samt beslut om att återremittera ärendet.  

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han finner 
därefter 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 ärendet återremitteras röstar ”nej” 

Efter omröstning finner ordföranden 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”. 
Han konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat om att 
återemittera ärendet enligt Socialdemokraternas förslag till beslut genom 
minoritetsåterremiss. 

Omröstningsresultat 
Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Camilla Janson (S)  X  
Fredrik Kjos (M) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Rolf Nersing (S)  X  
Stanislaw Lewalski (M) X   
Martin Nomark (L) X   
Andreas Persson (SD) X   
Jan-Erik Björk (KD) X   
Annelies Lindblom (V)  X  
Catharina Andersson (S)  X  
Lisa Edwards (C) X   
Björn-Inge Björnberg (S)  X  
Marcus Sköld (M) X   
Johan Silversjö (SD) X   
Nawal Al-Ibrahim (L) X   
Seid Alajbegovic (S)  X  
Sara Ridderstedt (MP)  X  
Mats Högberg (M) X   
Annette Nyberg (SD) X   
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Rasmus Lindstedt (S)  X  
Paul Gustafsson (M) X   
Jan Stefanson (KD) X   
Khalouta Simba (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   
Helena Austrell (S)  X  
Jan Ramstedt (SD) X   
Masoud Zadeh (M) X   
Sven-Inge Nylund (S)  X  
Rolf Andersson (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) X   

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

• Kommunstyrelsen 
• Bygg- och miljönämnden 
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§ 290 Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
 Dnr KS 19/0624 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte höja parkeringsavgifterna. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se 
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt 
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upprätta flera parkeringsplatser intill Kungsängens 
centrum och handikapparkering samt MC-parkering på eller nära 
Torget. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat om förslag till nya parkeringsavgifter i 
Kungsängen. 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 
ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 
parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 
Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 
ärenden. 

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 
stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 
hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 
Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 
problemet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 
tjänsteskrivelse. 

Kommunledningskontoret har tagit del av Tekniska nämndens utredning och 
önskar att denna kompletteras i linje med uppdrag från Kommunstyrelsen 
innan beslut kan fattas i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 
• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 

2019   



  PROTOKOLL 18 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

4. Kommunfullmäktige beslutar att inte höja parkeringsavgifterna. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se 
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt 
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upprätta flera parkeringsplatser intill Kungsängens 
centrum och handikapparkering samt MC-parkering på eller nära 
Torget. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

 
  



  PROTOKOLL 19 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 291 Cykelstrategi 2020-2025 
 Dnr KS 19/0630 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 

Sammanfattning 
Tekniska avdelningen har sett ett behov av att ta fram en cykelstrategi för 
Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2020–2025. 

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker 
cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara 
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska 
resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre 
folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 
som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro kommun. 

Kommunen har en Gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Cykelstrategin ska vara ett komplement 
till Gång- och cykelplanen med syftet att öka cyklandet, utveckla planeringen, 
utbyggandet och driften av cykelvägnätet som en del i det hållbara 
transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteendet i kommunen 
och skapa nya resmönster. 

Tekniska nämnden beslutade 24 maj 2019 att skicka förslaget på remiss till 
cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet har valt att inte svara på remissen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019 
• Cykelstrategi 2020 – 2025, den 20 april 2019 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2019 
• Protokollsutdrag §43 Tekniska nämnden 24 maj 2019 
• Protokollsutdrag §31 från Tekniska nämnden 8 april 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut 



  PROTOKOLL 20 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttranden 
Sara Ridderstedt (MP), Fredrik Kjos (M), Erik Karlsson (V) och Börje Wredén 
(L) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
  



  PROTOKOLL 21 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 292 Förslag till organisationsförändring för 
daglig verksamhet 

 Dnr KS 19/0625 

Beslut 
1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat föreslå en 
organisationsförändring som innebär att kommunens dagliga verksamhet 
flyttas från dem till Socialnämnden. 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 
den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 
att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 
verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 
argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 
sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 
med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

• Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetsnämndens sammanträde den 
7 november 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 

• Förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10 
september 2019 

  



  PROTOKOLL 22 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 
Beslutet skickas till: 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Socialnämnden 
• Kommunjurist 

  



  PROTOKOLL 23 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 293 Partistöd 2020 
 Dnr KS 19/0351 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 

granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.  

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller 
beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-
Bro kommun. 

3. Även de partier som inte kommit in med redovisningar och 
granskningsintyg innan den 30 juni 2019 erhåller partistöd.  

4. Inför kommande år är det beslutade datumet 30 juni som gäller för 
samtliga partier. En påminnelse ska utgå i april till samtliga partier.  

5. Utbetalningar av partistöd ska ske senast 31 januari. 

Sammanfattning 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.  

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 
2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 
Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i 
kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 
den 30 juni 2019. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna lämnade in deras 
redovisnings och granskningsrapporter innan den 30 juni. Miljöpartiet lämnade 
in redovisning den 8 augusti och Vänsterpartiet lämnade in redovisning och 
granskningsrapport den 16 september. Miljöpartiets granskningsrapport 
mejlades in den 19 november. Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade 
materialet och besluta om partiernas redovisningar och granskningsintyg 
godkänns.  

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 
förhöjda prisbasbeloppet. 
  



  PROTOKOLL 24 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019 
• Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

den 19 oktober 2016) 
• Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018, Moderata Samlingspartiet i Bro 
• Redovisning av partistöd 2018, Upplands-Bro Centerpartikrets 
• Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 
• Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna Upplands-Bro 
• Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.  

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller 
beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-
Bro kommun. 

3. Även de partier som inte kommit in med redovisningar och 
granskningsintyg innan den 30 juni 2019 erhåller partistöd.  

4. Inför kommande år är det beslutade datumet 30 juni som gäller för 
samtliga partier. En påminnelse ska utgå i april till samtliga partier.  

5. Utbetalningar av partistöd ska ske senast 31 januari. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 
Upplands-Bro kommun 

  



  PROTOKOLL 25 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 294 Nytt reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

 Dnr KS 19/0545 

Beslut 
1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda upphävs.  

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda antas med uppdrag åt kontoret att göra redaktionella 
förändringar.  

3. I ärendebeskrivningen hänvisas till att beslut för nuvarande 
bestämmelser fattades 2014, det stämmer. delvis, det är viktigt att 
påtala att kommunfullmäktige har fattat senare beslut i arvodes och 
reglementsfrågor 2016-10-19, 2017-12-20 och de senaste beslutet som 
fattades var 2018-11-21. Samtliga principer och beslut är alltså inte nya 
i förslaget utan samlade.  

4. Årtal och paragrafer kopplat till tidigare beslut ska strykas från samtliga 
underlagen. Beslutet gäller from 1 januari 2020 och framåt till dess att 
annat beslut fattas.  

Sammanfattning 
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna 
föreslås ett antal ändringar samt att beslut som fattats kring arvoden vid olika 
tillfällen lyfts in i ett nytt, samlat reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2019 

• Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda inklusive bilagor 

  



  PROTOKOLL 26 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda upphävs.  

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda antas med uppdrag åt kontoret att göra redaktionella 
förändringar.  

3. I ärendebeskrivningen hänvisas till att beslut för nuvarande 
bestämmelser fattades 2014, det stämmer. delvis, det är viktigt att 
påtala att kommunfullmäktige har fattat senare beslut i arvodes och 
reglementsfrågor 2016-10-19, 2017-12-20 och de senaste beslutet som 
fattades var 2018-11-21. Samtliga principer och beslut är alltså inte nya 
i förslaget utan samlade.  

4. Årtal och paragrafer kopplat till tidigare beslut ska strykas från samtliga 
underlagen. Beslutet gäller from 1 januari 2020 och framåt till dess att 
annat beslut fattas.  

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Kontorschefer 
• Löneavdelningen 
• Personalavdelningen 

  



  PROTOKOLL 27 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 295 Ansökan om förlängning av 
förordnande för vigselförrättare 

 Dnr KS 19/0582 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för 

borgerliga vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein, och Camilla 
Janson från 2020-03-01 till och med 2024-03-01. 

2. Kommunfullmäktige nominerar även Tina Teljstedt och Fredrik Kjos 
till förordnande för borgerliga vigselförrättare till och med 2024-03-31. 

Sammanfattning 
Enligt äktenskapsbalken förordnar Länsstyrelsen personer att vara borgerliga 
vigselförrättare på förslag från kommunen. För närvarande har Upplands-Bro 
kommun sex förordnade vigselförrättare: Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm, 
Kerstin Ahlin, Yvonne Stein, Irène Seth och Camilla Janson. 

Innan 2009 förordnande Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare på livstid 
men efter detta beslutade Länsstyrelsen att införa tidsbegränsade förordnanden. 
Den 29 februari 2020 går förordnandet ut för Camilla Janson, Irène Seth och 
Yvonne Stein. För att de ska kunna fortsätta tjänstgöra behöver 
kommunfullmäktige ansöka om att förlänga Irénes, Yvonnes och Camillas 
förordnanden. Dessa föreslås att förlängas med 4 år.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:  

1. Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för 
borgerliga vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein, och Camilla 
Janson från 2020-03-01 till och med 2024-03-01. 

2. Kommunfullmäktige nominerar även Tina Teljstedt och Fredrik Kjos 
till förordnande för borgerliga vigselförrättare. 

  



  PROTOKOLL 28 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Åkerlind (M) yrkar på att ansöka om att förordna Tina Teljstedt och 
Fredrik Kjos som borgerliga vigselförrättare till och med den 1 mars 2024. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till 
beslut med Anders Åkerlinds tillägg om tidsbegränsning av förordnandet. 

Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen  
• De valda 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 29 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0614 

Beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

Camilla Janson (S) 
Birgitta Nylund (S) 
Helena Austrell (S) 
Fredrik Kjos (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 
Catharina Andersson (S) 
Annika Falk (S) 
Erik Karlsson (V) 
Mait Johansson (M) 
Lars Axelsson (M) 
Bordläggning (L) 
Mattias Peterson (C) 

3. Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M) 
4. Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S) 

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 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

XX 
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

XX 
3. Till ordförande utses: XX 
4. Till vice ordförande utses: XX 
5. Till andre vice ordförande utses: XX 



  PROTOKOLL 30 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 
Camilla Janson (S) 
Birgitta Nylund (S) 
Helena Austrell (S) 
Fredrik Kjos (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 
Catharina Andersson (S) 
Annika Falk (S) 
Erik Karlsson (V) 
Mait Johansson (M) 
Lars Axelsson (M) 
Bordläggning (L) 
Mattias Peterson (C) 

3. Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M) 
4. Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S) 

Beslutet skickas till: 

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

  



  PROTOKOLL 31 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 297 Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2020 

 Dnr KS 19/0615 

Beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses:  
Helena Austrell (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Gunnar Gredenman (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
utses:  
Stig Engcrantz (M) 
Kjell Borg (M) 
Daphne Frithiofsen (C) 
Sören Fridman (L) 
Birgitta Nylund (S) 
Lise-Lotte Norberg (S),  
Erik Karlsson (V) 

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 

4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 

5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 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.  
  



  PROTOKOLL 32 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utses: 
XX 

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
utses: 
XX 

3. Till ordförande utses: XX 
4. Till vice ordförande utses: XX 
5. Till andre vice ordförande utses: XX 

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

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:  
Helena Austrell (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Gunnar Gredenman (L) 
Jan-Erik Björk (KD),  

2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:  
Stig Engcrantz (M) 
Kjell Borg (M) 
Daphne Frithiofsen (C) 
Sören Fridman (L) 
Birgitta Nylund (S) 
Lise-Lotte Norberg (S) 
Erik Karlsson (V)  

3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M) 
4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C) 
5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S) 
Beslutet skickas till: 

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

  



  PROTOKOLL 33 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 298 Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020 

 Dnr KS 19/0613 

Beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

Birgitta Nylund (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Gunnar Gredenman (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
Helena Austrell (S) 
Lise-Lotte Norberg (S) 
Amal Yazigi (V) 
Tom Slettengren (M) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Lars Brofalk (C) 
Sören Fridman (L) 

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 

4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M) 

5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus 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. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

XX 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
XX 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 



  PROTOKOLL 34 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
Birgitta Nylund (S) 
Kristian Cronsell (S) 
Tommy Svensson (S) 
Mait Johansson (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Christina Brofalk (C) 
Gunnar Gredenman (L) 

2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
Helena Austrell (S) 
Lise-Lotte Norberg (S) 
Amal Yazigi (V) 
Tom Slettengren (M) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Lars Brofalk (C) 
Sören Fridman (L) 

3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD) 

4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M) 

5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S) 

Beslutet skickas till: 

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

  



  PROTOKOLL 35 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 299 Val av lekmannarevisorer och ersättare 
i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 19/0616 

Beslut 
1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 

lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Jäv 
Ledamöter i Kommunfullmäktige som också har uppdrag i bolagen deltar inte i 
beslutet på grund av jäv enligt 5 kap 48 § kommunallagen 

Camilla Janson (S) meddelar, för de förtroendevalda från Socialdemokraterna 
som har förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet. 

Fredrik Kjos (M) meddelar, för de förtroendevalda i Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet som har förtroendeuppdrag i bolagen, att 
de inte deltar i beslutet.  

Erik Karlsson (V) meddelar, för de förtroendevalda i Vänsterpartiet som har 
förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet.  

Sammanfattning 
Enligt bolagens bolagsordningar, 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. 
  



  PROTOKOLL 36 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare 

för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare 
för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare 
för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

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

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till 
lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till: 

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

  



  PROTOKOLL 37 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 300 Val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämmor med Upplands-Bro 
kommuns helägda bolag 2020 

 Dnr KS 19/0617 

Beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson 
(KD). 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom 
(V). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa eventuella 
direktiv inför stämmorna. 

Förslag till beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

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

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson 
(KD). 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, 
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB utses Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom 
(V). 

  



  PROTOKOLL 38 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• De valda 
• Ekonomichefen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
• AB Upplands-Brohus 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 39 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 301 Entledigande av Sofia Ogenvall (KD) 
som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KS 19/0675 

Beslut 
Sofia Ogenvall (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 28 november 2019. 

Förslag till beslut 
Sofia Ogenvall (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Sofia Ogenvall (KD) 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 40 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 302 Entledigande av Sune Alsgren (M) som 
ledamot i Tekniska nämnden 

 Dnr KS 19/0678 

Beslut 
Sune Alsgren (M) entledigas som ledamot i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Sune Alsgren (M) begärde den 2 december 2019 att bli entledigad som ledamot 
i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande den 2 december 2019. 

Förslag till beslut 
Sune Alsgren (M) entledigas som ledamot i Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Sune Alsgren (M) 
• Tekniska nämnden 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 41 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 303 Entledigande av Helena Austrell (S) 
som ersättare i Socialnämnden 

 Dnr KS 19/0711 

Beslut 
Helena Austrell (S) entledigas som ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Helena Austrell (S) begärde den 11 december 2019 att bli entledigad som 
ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 11 december 2019. 

Förslag till beslut 
Helena Austrell (S) entledigas som ersättare i Socialnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Helena Austrell (S) 
• Socialnämnden 
• Nämndsekreteraren 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 42 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0676 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

Beslutsunderlag 

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

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



  PROTOKOLL 43 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 Dnr KS 19/0679 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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



  PROTOKOLL 44 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 306 Val av 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. 

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

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



  PROTOKOLL 45 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 307 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: Torbjörn Molin (MP). 

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. 

Förslag till beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: Torbjörn Molin (MP). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 46 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 308 Val av 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 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 47 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 309 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 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 48 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 310 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 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 49 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 311 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 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Ärendet bordläggs. 
  



  PROTOKOLL 50 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 312 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: Anders Nilfjord. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: Anders Nilfjord. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunsekreterare 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 51 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 313 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Jan Westin (S) 

 Dnr KS 19/0562 

Beslut 
Leif Johansson (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan 
Westin (S). 

Sammanfattning 
Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan Westin (S). 

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

Leif Johansson (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan 
Westin (S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Bygg- och miljönämnden 
• Nämndsekreteraren 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

  



  PROTOKOLL 52 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 314 Val av ny ledamot i Socialnämnden 
efter Susanne Engzell (S) 

 Dnr KS 19/0707 

Beslut 
Helena Austrell (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Susanne 
Engzell (S). 

Sammanfattning 
Susanne Engzell (S) kan på grund av flytt till annan kommun inte längre ha 
kvar sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör 
därför utse en ny ledamot i Socialnämnden. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Susanne Engzell (S). 

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

Helena Austrell (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Susanne 
Engzell (S) 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Socialnämnden 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



  PROTOKOLL 53 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 315 Val av ny ersättare i Kultur- och 
Fritidsnämnden efter Susanne Engzell 
(S) 

 Dnr KS 19/0706 

Beslut 
Maikki Lemne (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Susanne Engzell (S). 

Sammanfattning 
Susanne Engzell (S) kan på grund av flytt till annan kommun inte längre ha 
kvar sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör 
därför utse en ny ledamot i Socialnämnden. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Susanne 
Engzell (S). 

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

Maikki Lemne (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Susanne Engzell (S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kultur- och Fritidsnämnden 
• Nämndsekreteraren 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



  PROTOKOLL 54 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 316 Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Helena Austrell (S) 

 Dnr KS 19/0712 

Beslut 
Birgitta Nylund (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Helena Austrell 
(S). 

Sammanfattning 
Helena Austrell har den 11 december 2019 begärt att bli entledigad som 
ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 11 december 2019. 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Helena Austrell (S). 

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

Birgitta Nylund (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Helena Austrell 
(S). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Socialnämnden 
• Nämndsekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 

 
  



  PROTOKOLL 55 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 317 Allmänhetens fråga 
 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) besvarar en fråga från 
allmänheten gällande vilka ekonomiska satsningar Upplands-Bro kommun gör 
inom funktionshinderområdet. 
  



  PROTOKOLL 56 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 318 Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 december 

2019 - Medborgarförslag om ändringar på återvinningsstationen på 
Begoniaslingan 
 Dnr TN 16/0356 

  

2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 december 
2019 - Svar på medborgarförslag om att anordna en gång-, cykel- och 
ridväg ut mot Lennartsnäs 
 Dnr TN 19/0376 
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