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Närvarande ledamöter och ersättare
Närvarande ledamöter

Anders Åkerlind, ordförande (M)
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)
Björn-Inge Björnberg, 2:e vice ordförande (S)
Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)
Katarina Olofsson (SD)
Rolf Nersing (S)
Kaj Bergenhill (M)
Martin Normark (L)
Andreas Persson (SD)
Kerstin Åkare (V)
Catharina Andersson (S)
Lisa Edwards (C)
Johan Silversjö (SD)
Hans Åberg (L)
Linda Pettersson (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)
Rasmus Lindstedt (S)
Mait Johansson (M)
Jan Stefanson (KD)
Khalouta Simba (V)
Kerstin Ahlin (S)
Paul Gustavsson (M)
Linda Du Rietz (L)
Naser Vukovic (S)
Mattias Peterson (C)
Hibo Salad Ali (S)
Jan Ramstedt (SD)
Björn Elfvelin (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Göran Malmestedt (M)
Börje Wredén (L)
Börje Svensson (SD)
Erik Karlsson (V)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Masoud Zadeh (M)
Agnieszka Silversjö (SD)
Anette Nyberg (SD)
Stanislaw Lewalski (M)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Seid Alajbegovic (S)
Närvarande ersättare

Helena Austrell (S)
Mary Svenberg (S)
Jan Lannefelt (S)
Linnea Nilsson (S)
Lars Axelsson (M)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Anders Eklöf (L)
Marlene Juthstrand (KD)
Annelies Lindblom (V)
Kjell A Johansson (V)
Michelle Lindahl (C)
Ricard Wikman Koljo (C)

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Medborgarförslag om ny busshållplats
vid Sandhagsrondellen
Dnr KS 18/0447

Beslut
Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 12 november 2018 inkom ett medborgarförslag om ny busshållplats vid
Sandhagsrondellen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 12 november 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Medborgarförslag om att UpplandsBrogymnasiet ska samarbeta med KSK
och ta fram ett handbollsprogram på
UBG
Dnr KS 18/0407

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 oktober 2018 inkom ett medborgarförslag om att UpplandsBrogymnasiet ska samarbeta med KSK och ta fram ett handbollsprogram på
Upplands-Brogymnasiet.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 16 oktober 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Medborgarförslag om utformningen av
den stora gräsytan mellan
Finnstastigen och Fjärilsstigen i Bro
Dnr KS 18/0408

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Den 15 oktober 2018 inkom ett medborgarförslag om utformningen av den
stora gräsytan mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen i Bro.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2018.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Börje
Wredéns (L) förslag till beslut och finner bifall.

Yttrande
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Förslag till revidering av timavgift för
tillsyn och prövning enligt miljöbalken,
med flera
Dnr KS 18/0405

Beslut
1

Kommunfullmäktige reviderar timavgiften till 1280 kr i följande taxor:
•
•
•

2

7 § Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd
av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
8 § Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015, samt i
7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

Kommunfullmäktige fastställer att revideringarna ska gälla från den 1
januari 2019.

Sammanfattning

Miljöavdelningen har under år 2018 sett över timavgiften för bygg- och
miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. När
det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i lagarna.
Det är kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som gäller
vid fastställande av taxor och avgifter. Beslutsunderlaget innehåller förslag till
reviderad timavgift för taxorna inom miljö- och hälsoskyddsområdet;
Miljöbalken, Strålskyddslagen samt Lag om sprängämnesprekursorer. Utifrån
beräkningarna föreslår miljöavdelningen att timtaxan för bygg- och
miljönämndens tillsyn och prövning enligt miljölagstiftningen ska revideras till
1280 kr. Miljöavdelningen bedömer att avgiftsförändringarna uppfyller
kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag
•
•
•

•
•
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämndens protokollsunderlag 2018-10-04, § 74
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 oktober 2018
Underlag ”Beräkning av handläggningskostnad per timme för
kommunala taxor avseende miljö- och hälsoskydd”, ver. 1.0 2015-0413, uppdaterad 2018-10-04
”Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per
timme”, SKL, juni 2015
”Budgetförutsättningar för året 2017-2021”, SKL:s cirkulär 17:68,
2017-12-21
PKV per den 27 april och den 16 augusti 2018.
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 135
•
•
•

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 136

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Ändring av regler för utdelning av
Upplands-Bro kommuns stipendier
Dnr KS 18/0387

Beslut
Reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier uppdateras enligt
Kultur- och fritidsnämndens förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att införa Sandén-stipendiet för att
hedra Börje och Gudrun Sandén som i över 60 år har gjort en betydande insats
för kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även kommunfullmäktige att göra tillägg i
reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt Kultur- och
fritidskontorets förslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.

•

Förslag till ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns
stipendier den 7 maj 2018.

•

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 22 maj 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidskontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Delårsbokslut januari-augusti 2018 med
helårsprognos
Dnr KS 18/0191

Beslut
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kerstin Åkare (V), Khalouta Simba (V) och Erik Karlsson (V) deltar inte i
beslutet.

Sammanfattning
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 85,1 mnkr (88,6 mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten
med 32,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,4 mnkr. Inga
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har minskade
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 7,7 mnkr. Nämnderna uppvisar
totalt ett överskott jämfört med budget på 32,7 mnkr exklusive försäljning av
tomträtter och intäkter från exploateringsverksamheten.
Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr och
finansnettot bidrar till överskottet med 4,9 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 32,4 mnkr. Det är
30,5 mnkr bättre än budgeterat resultat på 1,9 mnkr. Nämnderna beräknas
lämna ett samlat överskott på 67,8 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med
2 mnkr och försäljning av mark inom exploateringsverksamheten. Av
nämnderna beräknas Utbildningsnämnden redovisa ett underskott på 9,9 mnkr,
ekonomiskt bistånd 0,9 mnkr, Bygg- och miljönämnden 2,8 mnkr, Tekniska
nämnden, skattefinansierade verksamheter 3 mnkr. Övriga nämnder beräknas
redovisa överskott, Socialnämnden 4,3 mnkr, Kultur- och fritidsnämnden 0,6
mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett nollresultat om man räknar bort
försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten. Pensionskostnaderna
beräknas bli 2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2 mnkr.
Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,6 mnkr bättre. I finansnettot ingår
utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och
generella statsbidrag beräknas bli 12,7 mnkr sämre än budget till följd av lägre
invånarantal än beräknat. I april lämnades en helårsprognos på 31,4 mnkr.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018

Utdragsbestyrkande
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2018-11-21

Fortsättning § 137

Yttrande
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Upplands-Bro kommuns skattesats för
år 2019
Dnr KS 18/0190

Beslut
Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019 fastställs till 19 kronor och 60
öre (19:60).

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska kommuner upprätta budget där skattesatsen och
anslagen ska anges. Förslag till budget ska upprättas av Kommunstyrelsen före
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget
upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesats för kommunalskatten under det följande året, det vill säga för
år 2019. Budgeten ska därefter fastställas i kommunfullmäktige före december
månads utgång 2018.
Upplands-Bro kommun fick en förändrad politisk ledning efter höstens val.
Ledamöter till Kommunstyrelsen valdes och tillträdde den 17 oktober 2018.
Det innebär att tiden för Kommunstyrelsen att bereda budgetförslag för 2019
blir för knapp. Verksamhetsplan 2019 med budget för år 2019 och inriktning
för år 2020- 2021 beslutas därför i Kommunfullmäktige den 19 december
2018.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-10-19.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 139

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Dnr KS 18/0134

Beslut
1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Utse Fredrik Kjos och Maria Johansson att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens
helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För
att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin
upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut
av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns
borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt
sig till Kommunfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-11-21

Fortsättning § 139
Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda
avtalen undertecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli
ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018.

•

Protokollsutdrag § 92 KF den 13 juni 2018.

•

Kommuninvests skrivelse den 27 mars 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommuninvest
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 140

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Reglemente med gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen
och samtliga nämnder
Dnr KS 18/0415

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente som innehåller gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Förslag till reglemente med gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Fortsättning § 140

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder antas i enlighet med bilagt förslag med revidering att
§ 29 ändras till ”icke tjänstgörande ersättare ska ha rätten att närvara
vid utskottets sammanträden” att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav det ena är
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återemittera
ärendet.

Yttranden
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•
Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist
Utdragsbestyrkande

17 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 141

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Reviderat reglemente för
kommunstyrelsen
Dnr KS 18/0416

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder behöver reglementen för dessa
nya nämnder antas. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och
vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och
revidera samtliga reglementen, även reglemente för kommunstyrelsen. För alla
nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera
fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället
för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika
reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre
paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser
kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente
istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett
reglemente för kommunstyrelsen där bestämmelser som är gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort för att
istället samlas i ett eget reglemente och där övriga revideringar gjorts för att
anpassa reglementet till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet med bilagt
förslag, att börja gälla från den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Fortsättning § 141

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav det ena är
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återemittera
ärendet.

Yttranden

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

19 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 142

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Reviderat reglemente för valnämnden
Dnr KS 18/0417

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för valnämnden där bestämmelser
som är gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Reviderat reglemente för valnämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för valnämnden antas i enlighet med bilagt
förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Fortsättning § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav det ena är
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återemittera
ärendet.

Yttranden

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

21 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 143

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Reviderat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 18/0420

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för kultur- och fritidsnämnden där
bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Utdragsbestyrkande

22 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Fortsättning § 143

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas i enlighet
med bilagt förslag och tillägget att Kultur- och fritidsnämnden ska bestå
av 12 ledamöter och 12 ersättare, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär några ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav det ena är
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återemittera
ärendet.

Yttranden
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

23 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 144

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Reviderat reglemente för bygg- och
miljönämnden
Dnr KS 18/0419

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för bygg- och miljönämnden där
bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Utdragsbestyrkande

24 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Fortsättning § 144

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas i enlighet med
bilagt förslag och tillägget att bygg- och miljönämnden består av 8
ledamöter och 8 ersättare, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar,
som inte innebär ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav det ena är
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återemittera
ärendet.

Yttranden
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

25 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 145

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Reviderat reglemente för tekniska
nämnden
Dnr KS 18/0418

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för tekniska nämnden där
bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Utdragsbestyrkande

26 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Fortsättning § 145

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas i enlighet med bilagt
förslag och tillägget att Tekniska nämnden består av 10 ledamöter och
10 ersättare, att börja gälla den 1 januari 2019
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar,
som inte innebär ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Det är viktigt att beredning och beslut av nämndernas reglementen sker i en
sammanhållen process. För att alla reglementen ska komma fullmäktige till del
som en helhet, yrkar vi därför på att ärendena rörande förändrade reglementen
för kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden och bygg- och miljönämnden återremitteras. Återremissens syfte är
att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med reviderade
reglementen för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Vid beredningen av
reglementena ska dessa utformas på ett enhetligt, heltäckande och tydligt sätt.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav det ena är
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återemittera
ärendet.

Yttranden
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

27 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 146

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Arvoden för förtroendevalda
mandatperioden 2018-2022
Dnr KS 18/0425

Beslut
Arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2018–2022 antas enligt
Demokratikommittés förslag.

Sammanfattning
Demokratikommittén har i samråd kommit överens om principer för arvoden
2019.

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag från Demokratikommitténs sammanträde den 6
november 2018

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Revisorerna
Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 147

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Val av kommunfullmäktiges
valberedning
Dnr KS 18/0390

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda kommunfullmäktige
utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen består av en
representant från varje parti i fullmäktige samt lika många ersättare.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

29 (40)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 148

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Val av två ombud och två ersättare till
Storsthlms förbundsmöte för
mandatperioden 2019-2022
Dnr KS 18/0329

Beslut
1. Fredrik Kjos (M) och Camilla Janson (S) utses till ombud till
Storsthlms förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022.
2. För Fredrik Kjos utses Martin Normark (L) till ersättare till Storsthlms
förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022.
3. Val av ersättare för Camilla Janson (S) till Storsthlms förbundsmöte för
mandatperioden 2019-2022 bordläggs.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är medlem i Storsthlm och har därmed rätt att utse ett
ombud med personlig ersättare per påbörjat 14 500-tal invånare, beräknat på
det invånarantal som gäller vid ingången av 2018. Upplands-Bro kommun har
två mandat.

Beslutsunderlag
•

Mandatfördelning per kommun, förbundsmöte Storsthlm 2019.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
1. Fredrik Kjos (M) och Camilla Janson (S) utses till ombud till Storsthlms
förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022.
2. För Fredrik Kjos utses Martin Normark (L) till ersättare till Storsthlms
förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022.
3. Val av ersättare för Camilla Janson (S) till Storsthlms förbundsmöte för
mandatperioden 2019-2022 bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
Justerandes sign

De valda
Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret
Löneavdelningen
Storsthlm
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 149

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
•

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 150

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson
(C)
Dnr KS 18/0053

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Kerstin Arvidsson (C) entledigades den 14 februari 2018, KF § 28 från sitt
uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Ny ersättare bör därför
väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Kerstin Arvidsson (C),
KF beslutsprotokoll § 28 den 14 februari 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 151

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Entledigande av Ingemar Hägg (L) som
ersättare i Tekniska nämnden
Dnr KS 18/0399

Beslut
Ingemar Hägg (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.

Sammanfattning
Ingemar Hägg (L) begärde den 26 oktober 2018 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 26 oktober 2018.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Ingemar Hägg
Tekniska nämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 152

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Val av ersättare i Tekniska nämnden
efter Ingemar Hägg (L)
Dnr KS 18/0430

Beslut
André Javdan (L) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Ingemar
Hägg (L).

Sammanfattning
Ingemar Hägg (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 21
november 2018. Ny ersättare bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 21 november 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att André Javdan (L)
utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Ingemar Hägg (L).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Tekniska nämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 153

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Entledigande av Ingemar Hägg (L) som
styrelseledamot i Upplands-Bro
kommunföretag AB
Dnr KS 18/0428

Beslut
Ingemar Hägg (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Upplands-Bro
kommunföretag AB.

Sammanfattning
Ingemar Hägg (L) begärde den 26 oktober 2018 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Upplands-Bro kommunföretag AB.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 26 oktober 2018.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Ingemar Hägg
Upplands-Bro kommunföretag AB
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 154

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Val av styrelseledamot i Upplands-Bro
kommunföretag AB efter Ingemar Hägg
(L)
Dnr KS 18/0429

Beslut
Hans Åberg (L) utses till ny ledamot i Upplands-Bro kommunföretag AB efter
Ingemar Hägg (L).

Sammanfattning

Ingemar Hägg (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
Upplands-Bro kommunföretag AB från och med kommunfullmäktiges
sammanträde 21 november 2018. Ny ledamot bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 21 november 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att Hans Åberg (L) utses
till ny ledamot i Upplands-Bro kommunföretag AB efter Ingemar Hägg (L).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Upplands-Bro kommunföretag AB
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 155

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Val av ny revisor efter Lennart Stigle (L)
Dnr KS 18/0348

Beslut
Ingemar Hägg (L) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun efter Lennart
Stigle (L).

Sammanfattning
Ny revisor behöver utses efter Lennart Stigle (L).

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att Ingemar Hägg (L)
utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun efter Lennart Stigle (L).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Revisionen
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 156

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Val av ny kommunrevisor i UpplandsBro kommun efter Marianne Kjellberg
(V)
Dnr KS 18/0264

Beslut
Carlos Bustos (V) utses till ny kommunrevisor efter Marianne Kjellberg (V).

Sammanfattning

Marianne Kjellberg (V) entledigades från sitt uppdrag som kommunrevisor vid
kommunfullmäktige den 19 september 2018 § 105. Ny kommunrevisor bör
därför utses. Förslag har inkommit om att utse Carlos Bustos (V) till ny
kommunrevisor.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 157

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Entledigande av Cecilia Nielsen (MP)
som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KS 18/0449

Beslut
1. Cecilia Nielsen (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i Stockholms
län.

Sammanfattning
Cecilia Nielsen (MP) har den 16 oktober 2018 begärt att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018–
2022 och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 26 oktober 2018 via
Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Cecilia Nielsen (MP)
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
Länsstyrelsen i Stockholms län

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 158
1.

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-11-21

Anmälningar

Inbjudan - Fullmäktiges presidiekonferenser 2018/2019

Utdragsbestyrkande

40 (40)

