KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2021-10-11

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 13 oktober 2021, kl. 18:30
Plats: Stora scenen, Kulturhuset och på distans via Teams
Ordförande: Anders Åkerlind (M)
Sekreterare: Sara Wiesner
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.
Kl. 18.30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 11 oktober
2021. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Marcus Sköld (M) och Rasmus Lindstedt (S)
Dag för justering, förslag: onsdagen den 20 oktober 2021, kl. 14:00

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

Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens
ordförande - Följa handboken för förtroendevald
KS 21/0022
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad.

2.

Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) gällande
läsårstider ställd till KSO Fredrik Kjos (M)
KS 21/0023
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

3.

Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) gällande
LSS-boende ställd till socialnämndens ordförande
Martin Normark (L)
KS 21/0023
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

4.

Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande Agenda
2030
KS 21/0023
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.
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5.

Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande
laddstolpar på kommunala parkeringsplatser
KS 21/0023
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

6.

Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande friska
barngrupper
KS 21/0023
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

7.

Medborgarförslag om att anlägga farthinder på
Pettersbergsvägen i Norrboda
KS 21/0372
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

8.

Medborgarförslag om billigare körkort för ungdomar i
kommunen
KS 21/0426
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Gymnasie- och
vuxenutbildningen för beslut.

9.

Medborgarförslag om utökad kollektivtrafik i
Upplands-Bro kommun
KS 21/0477
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
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10. Medborgarförslag om en ny väg för genomfart förbi
Bro Gårdstad
KS 21/0424
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

11. Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng
samt relaxavdelning i Upplands-Bro simhall
KS 21/0408
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

12. Medborgarförslag om utomhusbad samt bassänger
för yngre barn
KS 21/0430
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidskontoret för
beslut.

13. Medborgarförslag om basketkorgar vid Råbystigen i
Bro
KS 21/0295
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.
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14. Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och
säte i Käppalaförbundets förbundsordning
KS 21/0051
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i
Käppalaförbundets förbundsordning i enlighet med bilaga 2
till hemställan.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal
mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet
med bilaga 1 till hemställan.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal
gällande Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till
hemställan.

15. Svar på motion om badplats och park i Vållsvik
KS 20/0714
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad i och med följande:
Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
göra en översyn och inventering av kommunens badplatser och
naturstränder samt undersöka möjligheter till parkområden i
anslutning till dessa.
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16. Svar på motion om kommunalt övertagande av väg
mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat
KS 20/0715
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till
Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att
Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas
upp för att bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har
funktionsvariationer - som vill besöka området till fots, per
cykel eller per bil.
2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och
övriga åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den
19 april 2021.

17. Val av ombud till ägarråd i Inera AB
KS 21/0483
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som
ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

18. Entledigande av Marianne Kjellberg (V) som revisor
för Upplands-Bro kommun 2019-2022
KS 18/0331
Förslag till beslut
Marianne Kjellberg (V) entledigas som revisor för Upplands-Bro
kommun 2019-2022.

19. Entledigande av Helena Austrell (S) som ledamot i
Socialnämnden
KS 21/0032
Förslag till beslut
Helena Austrell (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Socialnämnden.
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20. Entledigande av Camilla Janson (S) som ersättare i
Utbildningsnämnden
KS 21/0034
Förslag till beslut
Camilla Janson (S) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

21. Entledigande av Somar Suliman (V) som ersättare i
Utbildningsnämnden
KS 21/0034
Förslag till beslut
Somar Suliman (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.

22. Entledigande av Ann-Catrin Eriksson (M) som
ersättare i Bygg- och miljönämnden
KS 21/0038
Förslag till beslut
Ann-Catrin Eriksson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Bygg- och miljönämnden.

23. Entledigande av Jane Eklund (S) som ersättare i
Bygg- och miljönämnden
KS 21/0038
Förslag till beslut
Jane Eklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Byggoch miljönämnden.

24. Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i
Socialnämnden
KS 21/0032
Förslag till beslut
Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.
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25. Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i
Äldre- och omsorgsnämnden
KS 21/0033
Förslag till beslut
Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldreoch omsorgsnämnden.

26. Entledigande av Jessica Dannefalk (S) som ersättare
i Socialnämnden
KS 21/0032
Förslag till beslut
Jessica Dannefalk (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.

27. Val av ny revisor för Upplands-Bro kommun 20192022 efter Marianne Kjellberg (V)
KS 18/0331
Förslag till beslut
XX (V) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun för
resterande av mandatperioden 2019-2022 efter Marianne Kjellberg
(V).

28. Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Helena
Austrell (S)
KS 21/0032
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Austrell
(S).
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29. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Somar
Suliman (V)
KS 21/0034
Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Somar
Suliman (V).

30. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Camilla Janson (S)
KS 21/0034
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla
Janson (S).

31. Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Ann-Catrin Eriksson (M)
KS 21/0038
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter AnnCatrin Eriksson (M).

32. Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Jane Eklund (S)
KS 21/0038
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane
Eklund (S).

33. Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Amal
Yazigi (V)
KS 21/0032
Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Amal Yazigi
(V).
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34. Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Amal Yazigi (V).
KS 21/0033
Förslag till beslut
XX (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Amal Yazigi (V).

35. Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Jessica
Dannefalk (S)
KS 21/0032
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Jessica
Dannefalk (S).

36. Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269
KS 21/0460
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns.

Anmälningar
1. Motion om klimatanpassning
2. Motion om anläggande av laddplatser
3. Motion om att utreda när det är dags att öka antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige
4. Kommunstyrelsens beslut § 76 - Svar på medborgarförslag om att
minska de sociala problemen i Bro och samtidigt skapa bättre
förutsättningar för framtida investeringar
5. Tekniska nämndens beslut § 56 - Svar på medborgarförslag om att
anordna pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i Bro
6. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 30 Svar på medborgarförslag om
att införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen
7. Kultur- och fritidsnämndens beslut§ 32 Svar på medborgarförslag om
att bygga en aktivitetspark vid Kungsängen IP
8. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 Svar på medborgarförslag om
att anlägga en asfalterad pumptrack-bana vid Kungsängens IP
9. Tekniska nämndens beslut § 48 - Svar på medborgarförslag om
installation av övervakningskameror vid återvinningscentralerna
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10. Tekniska nämndens beslut § 46 - Svar på medborgarförslag om fler
papperskorgar i kommunen
11. Tekniska nämndens beslut § 47 - Svar på medborgarförslag om att
skapa en säkrare skolväg till Härneviskolan
12. Tekniska nämndens beslut § 55 - Svar på medborgarförslag om ändrade
hastigheter i Kungsängen
13. Tekniska nämndens beslut § 58 - Medborgarförslag om att fjärravläsa
vattenmätare
14. Tekniska nämndens beslut § 57 - Svar på medborgarförslag om att
placera ut fler laddplatser för elbilar i kommunen
15. Beslut ang. lokala ordningsföreskrifter, 213-45184-2021
16. Kommunstyrelsens beslut § 80 - Svar på revisionsrapport - Granskning
av kommunens hantering av covid-19
17. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 33 Svar på medborgarförslag om
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området
18. Revisionsrapport - Granskning av styrning och kontroll av VAunderhåll
19. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 33 Svar på medborgarförslag om
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området
20. Tekniska nämnden beslut § 68 - Svar på medborgarförslag om
djurkyrkogård i kommunen
21. Tekniska nämnden beslut § 70 - Sammanträdestider för Tekniska
nämnden 2022
22. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 40 - Sammanträdestider för
Äldre- och omsorgsnämnden 2022
23. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 42 Rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2021
24. Tekniska nämnden beslut § 67- Svar på medborgarförslag om att
kommunen inrättar en Hälsans stig
25. Kultur- och Fritidsnämnden beslut § 44 - Yttrande - Motion om att
utveckla Kulturskolan i Upplands-Bro kommun
26. Kommunstyrelsens beslut § 115 - Svar på medborgarförslag om att
investera i en solcellsanläggning till kommunhuset
27. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 25 Sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2022
28. Utbildningsnämndens beslut § 35 - Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 2022

Anders Åkerlind (M)
Ordförande
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