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Beslutsärenden
1.

Medborgarförslag om markanvisning för bostäder
som planeras att byggas i form av byggemenskap
KS 18/0495
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

2.

Medborgarförslag om att se över bidragssystemet
Snabb Slant
KS 18/0464
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.

3.

Medborgarförslag om att ha solceller på taken,
Kungsängens nya IP
KS 18/0451
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

4.

Medborgarförslag angående att införa Grön rutt för
post- och avfallshantering i kommunen
KS 18/0064
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
Grön rutt för avfalls- och posthantering i Upplands-Bro kommun.
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5.

Svar på medborgarförslag om att varje nybyggt
flerbostadshus ska ha två parkeringsplatser.
KS 17/0209
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget anses besvarat med denna tjänsteskrivelse.

6.

Fastställande av antal ledamöter i
utbildningsnämnden
KS 18/0476
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 11 ledamöter
och 11 ersättare.

7.

Fastställande av antal ledamöter i socialnämnden
KS 18/0477
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11
ersättare.

8.

Fastställande av antal ledamöter i Bygg- och
miljönämnden
KS 18/0471
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 7
ledamöter och 7 ersättare.
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9.

Fastställande av antal ledamöter i Tekniska nämnden
KS 18/0472
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 11 ledamöter
och 11 ersättare.

10. Fastställande av antal ledamöter i Kultur- och
fritidsnämnden
KS 18/0473
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 11
ledamöter och 11 ersättare.
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11. Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd samt
antagande av reglemente för äldre- och
omsorgsnämnd
KS 18/0421
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. En äldre- och omsorgsnämnd, vars huvudsakliga
ansvarsområden kommer att vara omsorg om äldre och vissa
funktionsnedsatta, inrättas från och med den 1 januari 2019.
2. Antalet i äldre- och omsorgsnämnden fastställs till 11
ledamöter och 11 ersättare.
3. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet
med bilaga att börja gälla den 1 januari 2019.
4. De handlingar som tillhör socialnämnden ska från och med
den 1 januari 2019 överlämnas till äldre- och
omsorgsnämnden i de fall de har anknytning till de
verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden tar över från
socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden övertar det
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund
av åtagande av socialnämnden om åtagandet har anknytning
till de verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden.
5. Taxor och avgifter för äldreomsorgen samt dess
tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2019 föras
över från socialnämnden till äldre- och omsorgsnämnden och
därmed tillämpas i äldre- och omsorgsnämnden avseende
verksamhet som nämnden ansvarar för. Vad som föreskrivs
avseende socialnämnden i taxa och avgifter för
äldreomsorgen samt dess tillämpningsanvisningar, ska istället
från den 1 januari 2019 avse äldre- och omsorgsnämnden.
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12. Inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt
antagande av reglemente för gymnasie- och
arbetslivsnämnden
KS 18/0422
Förslag till beslut
1. En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars ansvarsområden
framgår av reglemente inrättas från och med den 1 januari
2019.
2. Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och
arbetslivsnämnden fastställs till 11 ledamöter och 11
ersättare.
3. Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas
enligt bilaga, att börja gälla den 1 januari 2019.
4. De handlingar som tillhör utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen ska från och med den 1 januari 2019
överlämnas till gymnasie- och arbetslivsnämnden i de fall de
har anknytning till de verksamheter som gymnasie- och
arbetslivsnämnden tar över. Gymnasie- och
arbetslivsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller
annan förpliktelse på grund av åtagande av
utbildningsnämnden eller kommunstyrelsen om åtagandet har
anknytning till de verksamheter som gymnasie- och
arbetslivsnämnden har.
5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska
från den 1 januari 2019 föras över från utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen till gymnasie- och arbetslivsnämnden
och därmed tillämpas i gymnasie- och arbetslivsnämnden
avseende verksamhet som nämnden ansvarar för.
6. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella
ändringar i reglementena, som inte innebär ändringar i sak.

13. Revidering av reglemente för gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor
KS 18/0442
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga
frågor antas i enlighet med bilagt förslag.
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14. Val av ledamöter och ersättare till gemensam nämnd
för familjerättsliga frågor
KS 18/0510
Förslag till beslut
1. XX och XX utses till ledamöter i den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor.
2. XX och XX utses till ersättare i den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor.

15. Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden
2019-2022
KS 18/0502
Förslag till beslut
1 Till ledamöter i utbildningsnämnden utses XX
2 Till ersättare i utbildningsnämnden utses XX
3 Till ordförande i utbildningsnämnden utses XX.
4 Till vice ordförande i utbildningsnämnden utses XX.
5 Till andre vice ordförande i utbildningsnämnden utses XX.

16. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden
2019-2022
KS 18/0504
Förslag till beslut
1 Till ledamöter i socialnämnden utses XX
2 Till ersättare i socialnämnden utses XX
3 Till ordförande i socialnämnden utses XX.
4 Till vice ordförande i socialnämnden utses XX.
5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses XX.
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17. Val av ledamöter och ersättare i bygg- och
miljönämnden 2019-2022
KS 18/0506
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses XX
2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses XX
3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.
4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.
5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.

18. Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden
2019-2022
KS 18/0507
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses XX
2. Till ersättare i tekniska nämnden utses XX
3. Till ordförande i tekniska nämnden utses XX.
4. Till vice ordförande i tekniska nämnden utses XX.
5. Till andre vice ordförande i tekniska nämnden utses XX.

19. Val av ledamöter och ersättare i kultur- och
fritidsnämnden 2019-2022
KS 18/0509
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses XX
2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses XX
3. Till ordförande utses: XX
4. Till vice ordförande utses: XX
5. Till andre vice ordförande utses: XX
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20. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 20192022
KS 18/0508
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i valnämnden utses XX
2. Till ersättare i valnämnden utses XX
3. Till ordförande i valnämnden utses XX.
4. Till vice ordförande i valnämnden utses XX.

21. Val av ledamöter och ersättare i äldre- och
omsorgsnämnden 2019-2022
KS 18/0505
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses XX
2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses XX
3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX.
4. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX.
5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses
XX.

22. Val av ledamöter och ersättare i gymnasie- och
arbetslivsnämnden 2019-2022
KS 18/0503
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses XX
2. Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses XX
3. Till ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses XX.
4. Till vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses
XX.
5. Till andre vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden
utses XX.
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23. Val av åtta stycken revisorer för Upplands-Bro
kommun 2019-2022
KS 18/0331
Förslag till beslut
1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses XX
2. Till ordförande utses XX
3. Till vice ordförande utses XX
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24. Budget 2019
KS 18/0190
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning
för 2020–2021 inklusive driftbudget, investeringsbudget och
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) förslag den 26 november 2018.
2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD)
och Lisa Edwards (C) förslag den 26 november 2018.
3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med
dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag den 26 november 2018.
4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under
planperioden och nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr
som beslutats av fullmäktige i budget 2014, godkänns i
enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag den 26
november 2018.
5. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta
fram detaljanvisningar till nämnderna.
6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2019.
7. Kommunstyrelsen får under 2019, för kommunens räkning ta
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om
sammanlagt 75 mnkr.
8. Kommunstyrelsen får under 2019 köpa eller försälja
fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en
total kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela
kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om
finansiering av förvärven.
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25. Avfallsplan 2019-2023 för Upplands-Bro kommun
KS 18/0460
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Fastställa avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun.
Avfallsplanen beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1
januari 2019.

26. Revidering av avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
KS 18/0461
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Fastställa avfallsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun.
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av
Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019.

27. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer
från Vänsterpartiet
KS 17/0155
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Förslaget om förkortad arbetsdag hanteras vidare i arbetet
med kommunens mål ”attraktiv arbetsgivare”.
2. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer anses
besvarad.

28. Partistöd 2019
KS 18/0265
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för
partistöd i Upplands-Bro kommun.
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29. Val av en överförmyndare och en ersättare
KS 18/0344
Förslag till beslut
1. XX utses till överförmyndare.
2. XX utses till ersättare för överförmyndaren.

30. Val av sju ledamöter och tre ersättare i styrelsen för
Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019
KS 18/0334
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:
4. Till vice ordförande utses:
5. Till andre vice ordförande utses:

31. Val av sju ledamöter och tre ersättare i styrelsen för
Upplands-Bro kommunföretag AB år 2019
KS 18/0333
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:
4. Till vice ordförande utses:
5. Till andre vice ordförande utses:
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32. Val av sju ledamöter och tre ersättare i styrelsen för
AB Upplands-Brohus år 2019
KS 18/0335
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

33. Val av två lekmannarevisorer och två ersättare i
Upplands-Bro kommunföretag AB, AB UpplandsBrohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB
KS 18/0332
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.

34. Val av två ombud och två ersättare i helägda
kommunala bolag, 2019
KS 18/0340
Förslag till beslut
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2019 för AB UpplandsBrohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB utses XX och XX.
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2019 för AB UpplandsBrohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB utses XX och XX.
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35. Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2019
KS 18/0437
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och
föreningsstämmor utses:
Bolag/Stiftelse/Styrelse

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft
Värme

Mattias Peterson (C)

Fredrik Kjos (M)

AB Vårljus

Martin Normark (L)

Lisbeth Waern(M)

Österhöjdens garage

Stanislaw Lewalski (M)

-

Stockholms länsförbund för
krishantering

Ricard Koljo (C)

Tina Teljstedt
(KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Fredrik Kjos (M)

Lisa Edwards (C)

Stiftelsen Lövsta gård

Stanislaw Lewalski (M)

-

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

-

Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund

Marcus Sköld (M)

Börje Wredén (L)

Mälarens vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Lise-Lotte
Lundgren (C)

Kommuninvest ekonomisk
förening

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark
(L)

Mälarbanans intressenter AB

Fredrik Kjos (M)

-

Svenskt Vatten
föreningsstämma

Marcus Sköld (M)

Hans Åberg (L)

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.ON
Graninge Mälarkraft Värme AB:s stämma:
-

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB
nomineras Göran Malmestedt (M)

-

Till ersättare nomineras Conny Timan (S)
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3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
-

Till ledamot i styrelsen nomineras Stanislaw Lewalski (M)

-

Till ersättare i styrelsen nomineras Helena Austrell

- Till revisor nomineras Karl Öhlander
- Till revisorsersättare nomineras Ann Jansson
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36. Val av fyra godemän enligt fastighetsbildningslagen
KS 18/0339
Förslag till beslut
1. XX och XX utses till gode män med erfarenhet av
tätortsförhållanden.
2. XX och XX utses till gode män med kunnighet inom
skogsbruks- och jordbruksfrågor.

37. Val av ledamot och ersättare i Brandkåren Attundas
direktion
KS 18/0500
Förslag till beslut
1. Till ledamot i Kommunförbundet Brandkåren Attundas
direktion utses XX.
2. Till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren Attundas
direktion utses XX.

38. Val av revisor och ersättare till Brandkåren Attunda
2019-2022
KS 18/0328
Förslag till beslut
1. XX utses till revisor i Kommunförbundet Brandkåren
Attunda.
2. XX utses till ersättare i Kommunförbundet Brandkåren
Attunda.

39. Val av tre ledamöter och tre ersättare i Lindströmska
stiftelsen
KS 18/0337
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och
XX.
2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX.
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40. Val av två ledamöter och två ersättare i
Mälardalsrådet
KS 18/0338
Förslag till beslut
1. XX och XX utses till ledamöter i Mälardalsrådet.
2. För XX utses XX till ersättare.
3. För XX utses XX till ersättare.

41. Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen
KS 18/0341
Förslag till beslut
XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen.

42. Val av två ledamöter och två ersättare i styrelsen för
Österhöjdens garage AB
KS 18/0336

Förslag till beslut
1. XX och XX utses till ledamöter i styrelsen för Österhöjdens
garage AB.
2. XX och XX utses till ersättare i styrelsen för Österhöjdens
garage AB.
3. XX utses till ordförande.

43. Val av ersättare till Storsthlms förbundsmöte för
mandatperioden 2019-2022
KS 18/0329

Förslag till beslut
För Camilla Janson (S) utses XX till ersättare till Storsthlms
förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022.
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44. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter
Charlotte Slettengren (M)
KS 18/0329

Förslag till beslut
XX (X) utses till ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte
Slettengren (M).

45. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie
Johansson (MP)
KS 18/0294

Förslag till beslut
XX (MP) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie
Johansson (MP).

46. Val av kommunfullmäktiges valberedning för
mandatperioden 2018-2022
KS 18/0390

Förslag till beslut
Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses:
XX (MP).

47. Entledigande av Jan Jansson (M) från sitt uppdrag
som ersättare i styrelsen för Upplands-Bro
kommunfastigheter AB
KS 18/0493

Förslag till beslut
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen
för Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

48. Entledigande av Jan Jansson (M) från sitt uppdrag
som ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus
KS 18/0483

Förslag till beslut
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen
för AB Upplands-Brohus
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49. Entledigande av Jan Jansson (M) från sitt uppdrag
som ersättare i gemensam nämnd med Järfälla i
familjerättsliga frågor
KS 18/0484

Förslag till beslut
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsliga frågor.

50. Entledigande av Jan Jansson (M) från sitt uppdrag
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
KS 18/0482

Förslag till beslut
Jan Jansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kulturoch fritidsnämnden.

Anders Åkerlind (M)
Ordförande
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