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Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Stora Scen, 2019-11-06 18:30-19:10

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Beslutande

31 ordinarie ledamöter

10 tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Sara Lauri, kanslichef
Karin Haglund, kommunsekreterare

Utses att justera

Jan Stefansson (KD) och Erik Karlsson (V)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-11-13
kl. 11:00

Paragrafer

§§ 235 - 264

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

..................................................................
Jan Stefansson (KD)

.................................................................
Erik Karlsson (V)
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Datum för anslags uppsättande:
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Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Karin Haglund
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Innehållsförteckning
§ 235

Interpellation om att anlägga en gång- och
cykelväg mellan Håbo-Tibble och Bro

5

§ 236

Medborgarförslag om införande av allmän
årlig klippning av vägkanter

6

§ 237

Medborgarförslag om att döpa nya torget i
Kungsängen till Oscar Sjölanders torg

7

§ 238

Medborgarförslag om att döpa den del av
Kyrkvägen som går mellan
Enköpingsvägen och Gamla Landsvägen
till Jennie Sjölanders väg

8

§ 239

Medborgarförslag om att bygga en
anläggning för vattensporter som kräver
draghjälp

9

§ 240

Medborgarförslag om att bygga farthinder
samt gångbana på Norrgårdsvägen,
Kamrervägen och Lärarvägen

10

§ 241

Medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna

11

§ 242

Medborgarförslag om att ordna
"bebisgunga" till Penselparken och
Drömparken

12

§ 243

Omfördelning av medborgarförslag om att
bygga ett utegym i Bro

13

§ 244

Omfördelning av medborgarförslag om
belysning längs nya elljusspåret i Bro

14

§ 245

Omfördelning av medborgarförslag om
service till äldre

15

§ 246

Förslag till ny taxa för schakttillstånd och
trafikanordningsplaner

16

§ 247

Entledigande av Monica Nordebo (L) som
ersättare i Valnämnden

18

§ 248

Val av ny ersättare i Valnämnden efter
Monica Nordebo (L)

19

§ 249

Entledigande av Jan Westin (S) som
ersättare i Bygg- och miljönämnden

20

§ 250

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

21

§ 251

Entledigande av Annette Nyberg (SD) som
ordinarie ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden

22

§ 252

Val av ny ordinarie ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Annette Nyberg
(SD)

23

§ 253

Entledigande av Bo Nersing (SD) som

24
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ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

§ 254

Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Bo Nersing (SD)

25

§ 255

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter
Marcus Sköld (M)

26

§ 256

Val av ledamöter och ersättare i
Lindströmska stiftelsen

27

§ 257

Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen

28

§ 258

Val av ledamöter och ersättare i
socialnämnden 2019-2022

29

§ 259

Val av ledamöter och ersättare i
valnämnden 2019-2022

30

§ 260

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

31

§ 261

Val av begravningsförrättare efter
Marianne Kjellberg (V)

32

§ 262

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

33

§ 263

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

34

§ 264

Anmälningar

35

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Närvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter
Anders Åkerlind, ordförande(M)
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande
(KD), § 233
Camilla Janson (S)
Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)
Kaj Bergenhill (M)
Martin Normark (L)
Andreas Persson (SD)
Annelies Lindblom (V)
Catharina Andersson (S)
Marcus Sköld (M)
Johan Silversjö (SD)
Linda Pettersson (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Rasmus Lindstedt (S)
Paul Gustafsson (M)
Jan Stefanson (KD)
Kerstin Ahlin (S)
Lisbeth Waern (M)
Naser Vukovic (S)
Göran Malmestedt (M)
Mattias Peterson (C)
Hibo Salad Ali (S)
Jan Ramstedt (SD)
Masoud Zadeh (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Börje Wredén (L)
Tina Teljstedt (KD)
Börje Svensson (SD)
Erik Karlsson (V)
Annika Falk (S)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
Stanislaw Lewalski (M)
Ricard Wikman Koljo (
Seid Alajbegovic (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Lars Axelsson (M)
Agnieszka Silversjö (SD)
Kjell A Johansson (V)
Anette Nyberg (SD)
Anders Eklöf (L)
Mats Högberg (M)
Närvarande ersättare
Kimmo Lindstedt (S)
Jan Lannefelt (S)
Conny Timan (S)
Lena Åkerlind (M)
Mats Zettmar (SD)
Marlene Juthstrand (KD)
Kristina Henriksson (V)

Utdragsbestyrkande
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§ 235

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Interpellation om att anlägga en gångoch cykelväg mellan Håbo-Tibble och
Bro
Dnr KS 19/0601

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning

Erik Karlsson (V) inkom den 2 november 2019 med en interpellation om att
anlägga en gång- och cykelväg mellan Håbo-Tibble och Bro.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 2 november 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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§ 236

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Medborgarförslag om införande av
allmän årlig klippning av vägkanter
Dnr KS 19/0592

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 27 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om införande av allmän årlig
klippning av vägkanter.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 27 oktober 2019.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 237

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Medborgarförslag om att döpa nya
torget i Kungsängen till Oscar
Sjölanders torg
Dnr KS 19/0594

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att döpa nya torget i
Kungsängen till Oscar Sjölanders torg.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 29 oktober 2019.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Medborgarförslag om att döpa den del
av Kyrkvägen som går mellan
Enköpingsvägen och Gamla
Landsvägen till Jennie Sjölanders väg
Dnr KS 19/0595

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att döpa den del av
Kyrkvägen som går mellan Enköpingsvägen och Gamla Landsvägen till Jennie
Sjölanders väg.

Beslutsunderlag
•

Medborgaförslag inkommet den 29 oktober 2019.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Medborgarförslag om att bygga en
anläggning för vattensporter som
kräver draghjälp
Dnr KS 19/0593

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 28 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en anläggning
för vattensporter som kräver draghjälp.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 28 oktober 2019.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och Fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Medborgarförslag om att bygga
farthinder samt gångbana på
Norrgårdsvägen, Kamrervägen och
Lärarvägen
Dnr KS 19/0570

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 21 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga farthinder samt
gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 21 oktober 2019.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna
Dnr KS 19/0557

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2019.

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

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Medborgarförslag om att ordna
"bebisgunga" till Penselparken och
Drömparken
Dnr KS 19/0558

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att ordna en
”bebisgunga” till Penselparken och Drömparken.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2019.

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

Justerandes sign

Frågeställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 243

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Omfördelning av medborgarförslag om
att bygga ett utegym i Bro
Dnr KS 17/0232

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att bygga ett utegym i
Bro till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 11 juli 2017 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i
villaområdet kring Växthusvägen i Bro. Förslagsställaren skriver att ett utegym
vore bra för hälsan hos de boende och en rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger
isolerat och simhallen i Bro centrum har stängt stora delar av sommaren.
Den 13 september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kultur- och
fritidsnämnden behandlade medborgarförslaget på sitt sammanträde den 22 maj
2018. Kultur- och fritidsnämnden håller med om att ett utegym behövs i Bro
och därför planeras ett sådant i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Kulturoch fritidsnämnden ansvarar endast för utegym på fritidsanläggningar och inte i
bostadsområden och föreslår därför att medborgarförslaget lämnas vidare till
Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
maj 2018.

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017.

•

Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro den 11 juli 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att bygga ett utegym i
Bro till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 244

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Omfördelning av medborgarförslag om
belysning längs nya elljusspåret i Bro
Dnr KS 17/0064

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om belysning längs nya
elljusspåret i Bro till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 20 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om att bygga ut elljusspåret i
Bro genom att göra om den stig som går mellan Finnsta och Bro centrum till ett
elljusspår. Stigen som förslagsställaren syftar på används idag främst som
gångväg mellan Finnsta och Bro centrum. Den 22 mars 2017 beslutade
Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade medborgarförslaget på sitt
sammanträde den 6 februari 2018. Kultur- och fritidsnämnden håller med om
att belysning längs stigen skulle vara av nytta för de som använder den, genom
att öka tryggheten och möjligheten att använda stigen när det är mörkt.
Elljusspår anläggs för att underlätta för motion och Kultur- och fritidsnämnden
anser att stigen inte är lämplig som ett motionsspår, utan passar bättre att
användas som en gångväg. Därför är ett elljusspår inte en passande lösning i
detta fall. Kultur- och fritidsnämnden går därför inte vidare med
medborgarförslaget, men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan,
om att istället anlägga en gångväg, till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6
februari 2018

•

Medborgarförslag om beslysning längs nya elljusspåret i Bro den 20
februari 2017

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om belysning längs nya
elljusspåret i Bro till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 245

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Omfördelning av medborgarförslag om
service till äldre
Dnr KS 17/0207

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om service till äldre i
kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 juni 2017 inkom ett medborgarförslag om service till äldre i
kommunen. I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att kommunen har
en service, en så kallad fixartjänst, för dem som är över 70 år och till exempel
behöver hjälp med att byta lampor hemma. Förslagsställaren anser att
kommunen även bör ha en service för att äldre ska kunna bo kvar i sina hus.
Kommunen ska genom denna tjänst till exempel byta packningar och tätningar
i vattenkranar.
Den 26 september 2019 behandlades medborgarförslaget vid Socialnämndens
sammanträde. Eftersom kommunens fixartjänst tillhör Arbetsmarknadsenheten
föreslår Socialnämnden att medborgarförslaget lämnas över till Gymnasie- och
arbetslivsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019

•

Medborgarförslag om service till äldre den 16 juni 2017.

•

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 september
2019.13 september 2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13
september 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om service till äldre i
kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 246

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Förslag till ny taxa för schakttillstånd
och trafikanordningsplaner
Dnr KS 19/0528

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för schakttillstånd och
trafikanordningsplaner som ska träda i kraft den 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige delegerar till Tekniska nämnden
att årligen justera taxan utifrån konsumentprisindex.

Sammanfattning
Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För
att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av
trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som
påverkats av arbetena föreslår Kommunledningskontoret att:
•

Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som
tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat
startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en
godkänd slutbesiktning.

•

Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan
(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat
startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan
anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre
tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.

•

Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och
schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår
i detta förslag.

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är
oförändrade.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019.
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska träda i
kraft den 1 januari 2020.
2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan utifrån
konsumentprisindex.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 247

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Entledigande av Monica Nordebo (L)
som ersättare i Valnämnden
Dnr KS 19/0554

Beslut
Monica Nordebo (L) entledigas som ersättare i Valnämnden.

Sammanfattning
Monica Nordebo (L) begärde den 11 oktober 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Valnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 11 oktober 2019.

Förslag till beslut
Monica Nordebo (L) entledigas som ersättare i Valnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Monica Nordebo (L)
Valnämnden
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 248

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Val av ny ersättare i Valnämnden efter
Monica Nordebo (L)
Dnr KS 19/0555

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Monica Nordebo (L) begärde den 11 oktober 2019 att bli entledigad som
ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i
Valnämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut
XX (L) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Monica Nordebo (L).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Valnämnden
Kommunsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 249

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Entledigande av Jan Westin (S) som
ersättare i Bygg- och miljönämnden
Dnr KS 19/0561

Beslut
Jan Westin (S) entledigas som ersättare i Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning
Jan Westin (S) har den 16 oktober 2019 begärt att bli entledigad som ersättare i
Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 16 oktober 2019.

Förslag till beslut
Jan Westin (S) entledigas som ersättare i Bygg- och miljönämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Jan Westin (S)
Nämndsekreterare
Bygg- och miljönämnden
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

20 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 250

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Jan Westin (S)
Dnr KS 19/0562

Beslut
Ärendet bordläggs.

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:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Bygg- och miljönämnden
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

21 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 251

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Entledigande av Annette Nyberg (SD)
som ordinarie ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden
Dnr KS 19/0572

Beslut
Annette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Äldre- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Annette Nyberg (SD) har den 19 oktober 2019 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 19 oktober 2019.

Förslag till beslut
Annette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Äldre- och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Annette Nyberg (SD)
Äldre- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande

22 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 252

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Val av ny ordinarie ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Annette Nyberg
(SD)
Dnr KS 19/0579

Beslut
Bo Nersing (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Annette Nyberg (SD).

Sammanfattning

Annette Nyberg (SD) begärde den 19 oktober 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ordinarie ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Annette Nyberg (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Bo Nersing (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Annette Nyberg (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Äldre- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande

23 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 253

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Entledigande av Bo Nersing (SD) som
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
Dnr KS 19/0573

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

Sammanfattning
Bo Nersing (SD) har den 19 oktober 2019 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 19 oktober 2019.

Förslag till beslut
Bo Nersing (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Bo Nersing (SD)
Äldre- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande

24 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 254

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Val av ny ersättare i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Bo Nersing
(SD)
Dnr KS 19/0578

Beslut
Annette Nyberg (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Bo Nersing (SD).

Sammanfattning

Bo Nersing (SD) begärde den 19 oktober 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör
därför utse en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Bo Nersing
(SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Annette Nyberg (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Bo Nersing (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Äldre- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande

25 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 255

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Marcus Sköld (M)
Dnr KS 19/0546

Beslut
Stig Engcrantz (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld
(M).

Sammanfattning
Marcus Sköld (M) begärde den 9 oktober 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse
en ny ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019

Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Stig Engcrantz (M) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld
(M).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

26 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 256

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

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.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

De valda
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren
Lindströmska stiftelsen

Utdragsbestyrkande

27 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 257

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen
Dnr KS 18/0341

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Förslag till beslut
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Nämndsekreteraren
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

28 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 258

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Val av ersättare i Socialnämnden 20192022
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.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
De valda
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

29 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 259

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

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.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Valnämnden
De valda
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

30 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 260

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

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

Beslut
Gulnara Gataullina (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M).

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Gulnara Gataullina (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

31 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 261

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

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
XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande

32 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 262

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

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.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019.

Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena
Lundgren (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Nämndsekreteraren
Förtroendemannaregistret
Äldre- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

33 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 263

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

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
XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea
Andersson.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:
Ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Den valda
Nämndsekreterare
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

34 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 264

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Anmälningar

1. Medborgarförslag om järnstaket vid Bro station har dragits tillbaka av
medborgaren efter telefonkontakt med frågeställaren. Staket enligt
förslag är redan uppsatt.
2. Medborgarförslag om att ta fram plasttratt till petflaskor för uppsamling
av matfett och olja dras tillbaka av medborgaren efter telefonkontakt.
Frågeställaren har informerats om att det redan finns fett-trattar att få
från kommunen och kommer få sådana hemskickade.
3. Motion om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Bro och Bålsta
(V).
4. Beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige, Armin Khajegdehi (M)
efter Joakim Bencker (M)
5. Beslut om ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige - ledamot
Annelies Lindblom, ersättare Kristina Henriksson, efter Kerstin Åkare
(V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 (35)

