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Medborgarförslag om att kommunen
ska tillhandahålla gratis halkskydd till
personer över 65 år
Dnr KS 18/0489

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 29 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 29 november 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Äldre- och omsorgsnämnden
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Medborgarförslag om att anlägga en
gång- och cykelbana ut mot
Frölundavägen, Lennartsnäs
Dnr KS 19/0054

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 23 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gång- och
cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 23 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om att anlägga
blomsterängar
Dnr KS 19/0019

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 21 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att anlägga
blomsterängar på kommunens större gräsytor. Dels för att minska utsläpp av
avgaser när gräsmattorna klipps och för att öka den biologiska mångfalden.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 21 december 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om att göra om del
av Gamla Enköpingsvägen till en
bygata med lägre hastighet
Dnr KS 19/0020

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 20 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att göra om en del av
Gamla Enköpingsvägen till en så kallad bygata med lägre hastighet.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 20 december 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om att årligen utse
den eller de vackraste byggnaderna i
Upplands-Bro
Dnr KS 19/0058

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Den 26 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att årligen utse den eller
de vackraste byggnaderna i Upplands-Bro.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 26 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om att minska de
sociala problemen i Bro och samtidigt
skapa bättre förutsättningar för framtida
investeringar
Dnr KS 19/0035

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 11 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att minska de sociala
problemen i Bro och samtidigt skapa bättre förutsättningar för framtida
investeringar.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2019-02-06

Medborgarförslag om att stoppa
försäljningen av Villa Skoga
Dnr KS 17/0389

Beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarat i och med kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Den 19 december 2017 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren vill att
försäljningen av Villa Skoga ska stoppas. Förslagsställaren menar att Villa
Skoga har ett kulturhistoriskt värde för medborgarna i Upplands-Bro och att
om försäljningen sker finns det inga garantier att huset kommer att behållas i
dess ursprungliga skick eller att det på sikt kommer att säljas vidare med risk
att det rivs. Den 20 december beslutade Kommunfullmäktige att
medborgarförslaget skulle överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslöt den 31 maj 2017 efter noggrann utredning att sälja
Kungsängens Kyrkby (Villa Skoga) med syfte att kunna bevara Villa Skoga
och samtidigt upprätta en detaljplan för hur fastigheten får användas

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 19 december 2017

•

Kommunledningskotorets tjänsteskrivelse den 7 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Medborgarförslaget anses vara besvarat i och med kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning på följande förslag till
beslut:
”Medborgarförslaget får ses som besvarat i och med att huset redan är sålt.
Tyvärr har hanteringen av medborgarförslaget medfört att fullmäktige inte
kunnat ta hänsyn till det i tid.”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra. Han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservationer och särskilda uttalanden
Vänsterpartiet meddelar genom Kerstin Åkare (V) att partiet reserverar sig till
förmån för eget förslag till beslut med följande motivering:
”Vänsterpartiet anser att det är under all kritik att medborgarförslaget om att
stoppa försäljningen av Villa Skoga tas upp till behandling långt efter att
försäljningen är genomförd. Att hantera ett medborgarförslag på det sättet är
odemokratiskt och medför att vi bidrar till att politikerföraktet ökar. Varför ska
vi ha medborgarförslag när det inte spelar någon roll vad medborgarna
föreslår?”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019
Dnr KS 19/0012

Beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari 2019
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari 2019
godkänns.

Yttranden
Kerstin Åkare (V)yttrar sig i ärendet
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna en protokollsanteckning för Vänsterpartiets
räkning enligt följande:
”Vi kan med förfäran se att det medborgarförslaget som fått vänta längst på ett
svar eller beslut är daterat de 1 november 2015. Det är skamligt att någon ska
behöva vänta i över tre år på svar på sitt inlämnade förslag. Att vänta så länge
på svar bäddar för ett ökat politikerförakt. Utan att lägga någon aspekt på
vilken majoritet som gjort vad så måste det bli en förbättring när det gäller svar
på medborgarförslag.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Utvecklingschef

Utdragsbestyrkande

14 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§9

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Redovisning av obesvarade motioner
2019
Dnr KS 19/0011

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den första för år 2019.
För närvarande finns 25 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Utvecklingschef

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund 2019
Dnr KS 19/0013

Beslut
1. Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.
2. Frågestunden börjar kl. 18.30.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara
på frågorna.
För att underlätta planering och genomförande av
kommunfullmäktigesammanträdet föreslås att reglerna för allmänhetens
frågestund uppdateras så att frågestunden förläggs till kl. 18.30 i stället för
19:00.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.
2. Frågestunden börjar kl. 18.30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr KS 17/0203

Beslut
Motionen bifalles.

Sammanfattning
Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017;
”Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som
anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behövs.”
Socialnämnden och Utbildningsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Av
dessa yttranden framgår att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete
som svarar mot motionens yrkanden.

Beslutsunderlag
•

Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14
juni 2017

•

Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 20 Dnr UN
18/0030

•

Utbildningsnämndens yttrande den 26 mars 2018

•

Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 44 Dnr SN 18/0028

•

Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen bifalles.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.

Yttranden
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning för
Vänsterpartiets räkning:
”Vi i Vänsterpartiet är glada att politikerna i Upplands-Bro kommun nu
äntligen har förstått att problemet hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig
fråga och att personalen nu kommer få fortbildning och en handlingsplan för
hur man ska hantera problemet när och där det förekommer!
För 10 år sedan (oktober 2009) föreslog Vänsterpartiet att kommunen skulle ta
fram en handlingsplan samt arrangera utbildning för all personal inom
socialtjänsten och skolan som möter barn och ungdomar utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. På kommunfullmäktige i maj 2011 röstades
de två motionerna ner av alla partier utom V och Mp!
För drygt ett år sedan motionerade Liberalerna och Moderaterna om samma
sak. Så nu kan kommunfullmäktige anta två förslag dels att kartlägga
omfattningen av våld och förtryck i hederns namn och dels att ta fram en
handlingsplan för personalen i kommunen.”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Liberalerna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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Motion om att hjälpa de som är utsatta
för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck
Dnr KS 17/0189

Beslut
Motionen bifalles.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en
handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är
anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och
hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.
Utbildningsnämnden och Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Både
Socialnämndens och Utbildningsnämndens yttranden drar slutsatsen att
Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens
yrkanden. Socialnämnden har bifallit yrkandet i motionen gällande
framtagande av handlingsplan.
Det kan konstateras att det finns ett pågående arbete svarande mot motionens
yrkanden och motionen föreslås därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag
•

Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun den 29 maj 2017

•

Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 21 Dnr UN
18/0031

•

Utbildningsnämndens yttrande den 27 mars 2018

•

Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 45 Dnr SN 18/0029

•

Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen bifalles.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Moderaterna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande

20 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 13

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av revisorer för Upplands-Bro
kommun 2019-2022
Dnr KS 18/0331

Beslut
Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Lars Malmström (C) och val av
en revisor (MP) bordläggs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice
ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022.
Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det
femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet
och avlämnat revisionsberättelse.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Lars Malmström (C) och val av
en revisor (MP) bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
De valda
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande

21 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 14

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i Upplands-Bro
kommunföretag AB, AB UpplandsBrohus och Upplands-Bro
kommunfastigheter AB
Dnr KS 18/0332

Beslut
1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro
kommunföretag AB bordläggs.
2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus
bordläggs.
3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro
kommunfastigheter AB bordläggs.

Sammanfattning
Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april
2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt
Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters
bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB
Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med
ersättare ska utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro
kommunföretag AB bordläggs.
2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus
bordläggs.
3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro
kommunfastigheter AB bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
De valda
Ekonomichefen
Upplands-Bro kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande

23 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 15

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i styrelsen för
Upplands-Bro kommunföretag AB år
2019
Dnr KS 18/0333

Beslut
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: Ulf
Hilonen (L) och Mattias Peterson (C). Val av två ersättare (S) bordläggs.

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB, antagen av
kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige ska utse
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara
lägst fem och högst nio samt tre ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1
januari till och med 31 december.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB utses: Ulf
Hilonen (L) och Mattias Peterson (C). Val av två ersättare (S) bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Förtroendemannaregistret
Löneavdelningen
De valda
Upplands-Bro kommunföretag AB

Utdragsbestyrkande

24 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 16

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i styrelsen för
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
år 2019
Dnr KS 18/0334

Beslut
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören
Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs.

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av
kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara
lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare.
Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören
Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs.

Yttrande
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret
De valda
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande

25 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 17

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i styrelsen för AB
Upplands-Brohus år 2019
Dnr KS 18/0335

Beslut
Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Lars Brofalk (C).
Val av två ersättare (S) och en ersättare (KD) bordläggs.

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus, antagen av
kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse
ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i
styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara
minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs
årligen om från 1 januari till och med den 31 december.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: Lars Brofalk (C).
Val av två ersättare (S) och en ersättare (KD) bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret
De valda
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande

26 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 18

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i utbildningsnämnden
2019-2022
Dnr KS 18/0502

Beslut
Till ersättare i utbildningsnämnden utses: Per Olof Ekstrand (SD).

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i utbildningsnämnden 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 på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Till ersättare i utbildningsnämnden utses: Per Olof Ekstrand (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

27 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 19

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i gymnasie- och
arbetslivsnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0503

Beslut
Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: Ylva Henriksson (KD)
och Per-Olof Ekstrand (SD).

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inrätta en gymnasie- och arbetslivsnämnd med 11
ledamöter och 11 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 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: Ylva Henriksson (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden utses Per-Olof Ekstrand (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Gymnasie- och utbildningsnämnden
De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

28 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 20

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val ersättare i socialnämnden 20192022
Dnr KS 18/0504

Beslut
Val av ersättare (SD) i socialnämnden 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 på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

29 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 21

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i äldre- och
omsorgsnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0505

Beslut
Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter
och 11 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 december 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Äldre- och omsorgsnämnden
De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

30 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 22

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ledamöter och ersättare i kulturoch fritidsnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0509

Beslut
Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: Mats Zettmar (SD).

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden
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 11 december 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: Mats Zettmar (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

31 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 23

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i bygg- och
miljönämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0506

Beslut
Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V), Emine
Peterson Ersoy (C) och Mats Zettmar (SD) och val av en ersättare (SD)
bordläggs.

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden
till 7 och antalet ersättare till 7. 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. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att
bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V) och
Emine Peterson Ersoy (C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Mats Zettmar (SD) och val av en
ersättare (SD) bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden
De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

32 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 24

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i tekniska nämnden
2019-2022
Dnr KS 18/0507

Beslut
Till ersättare i tekniska nämnden utses: Andreas Persson (SD).

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i tekniska nämnden 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 på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Till ersättare i tekniska nämnden utses: Andreas Persson (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

33 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 25

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av kommunfullmäktiges
valberedning
Dnr KS 18/0390

Beslut
Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses: Klaus Dürhagen (MP).

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. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018 bordlades beslut om
en ersättare (MP) till kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges arbetsordning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sara Ridderstedt (MP) redogör för förslag till ersättare enligt följande:
Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses: Klaus Dürhagen (MP).
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förtroendemannaregistret
Den valda

Utdragsbestyrkande

34 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 26

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ledamot och ersättare i
valnämnden 2019-2022
Dnr KS 18/0508

Beslut
1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs.
2. Val av ersättare (MP) i valnämnden 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 11 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs.
2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Valnämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

35 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 27

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ersättare i Lindströmska
stiftelsen
Dnr KS 18/0337

Beslut
Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.

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

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Lindströmska stiftelsen

Utdragsbestyrkande

36 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 28

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen
Dnr KS 18/0341

Beslut
Val av ett ombud enligt begravningsförordningen 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.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

37 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 29

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

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

Beslut
Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP)
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
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018.

•

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP)
bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 30

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt
efter Charlotte Slettengren (M)
Dnr KS 18/0458

Beslut
Val av ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte Slettengren (M)
bordläggs.

Sammanfattning
Charlotte Slettengren (M) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid
Attunda tingsrätt. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny nämndeman.

Beslutsunderlag
•

Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 16 november 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:
Val av ny nämndeman vid Attunda tingsrätt efter Charlotte Slettengren (M)
bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 31

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Entledigande av Annelie Åberg (SD)
från sitt uppdrag som ledamot i Äldreoch omsorgsnämnden
Dnr KS 19/0060

Beslut
Annelie Åberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Annelie Åberg (SD) begärde den 28 januari 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 28 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Annelie Åberg (SD)
Äldre- och omsorgsnämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 32

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Entledigande av Annelie Åberg (SD)
från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden
Dnr KS 19/0059

Beslut
Annelie Åberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.

Sammanfattning

Annelie Åberg (SD) begärde den 28 januari 2019 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om att bli entledigad inkommen den 28 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Annelie Åberg (SD)
Socialnämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 33

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ny ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Annelie Åberg
(SD)
Dnr KS 19/0061

Beslut
Claus Engström (SD) utses till ny ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Annelie Åberg (SD).

Sammanfattning

Annelie Åberg (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en
ny ledamot.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för förslag till ledamot i äldre- och
omsorgsnämnden:
Claus Engström (SD) utses till ny ledamot i äldre- och omsorgsnämnden efter
Annelie Åberg (SD)
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Äldre- och omsorgsnämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 34

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Annelie Åberg (SD)
Dnr KS 19/0062

Beslut
Claus Engström (SD) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Annelie
Åberg (SD).

Sammanfattning
Annelie Åberg (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för förslag till ersättare i socialnämnden:
Claus Engström (SD) utses till ny ersättare i socialnämnden efter Annelie
Åberg (SD).
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Socialnämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 35

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Entledigande av Mohamed Guez Guez
(M) från sitt uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KS 19/0067

Beslut
Mohamed Guez Guez (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kulturoch fritidsnämnden.

Sammanfattning

Mohamed Guez Guez (M) begärde den 23 januari 2019 att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 23 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Mohamed Guez Guez (M)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 36

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Mohamed Guez
Guez (M)
Dnr KS 19/0068

Beslut
Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez
Guez (M) bordläggs.

Sammanfattning

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en
ny ersättare.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet
Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag
Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez
Guez (M) bordläggs.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Kultur- och fritidsnämnden
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 37

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Medborgarförslag om granskning av
snöröjningen i Upplands-Bro kommun
ur ett medborgarperspektiv
Dnr KS 19/0090

Beslut
Medborgarförslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 4 februari 2019 inkom ett medborgarförslag gällande granskning av
snöröjningen i Upplands-Bro kommun ur ett medborgarperspektiv.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag den 4 februari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 38

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Anmälningar

1.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 23 januari
2019 - Medborgarförslag om att inrätta ett museum i Villa Skogas lokaler
Dnr KS 16/0105

2.

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag
Dnr KS 19/0016

Utdragsbestyrkande

47 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 39
•

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Allmänhetens fråga
Fråga gällande ett medborgarförslag om parkeringsplatser i UpplandsBro kommun. Kommunstyrelsens ordföranden Fredrik Kjos (M)
redogör för svaren på frågan.

Utdragsbestyrkande
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