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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 6 november 2019, kl. 18:30 

Plats: Stora Scen, Kulturhuset, Kungsängen 

Ordförande: Anders Åkerlind (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 
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 4 november 
2019.  

Frågor kan också ställas till Kommunfullmäktiges presidium precis innan 
frågestunden börjar den 6 november 2019. Dessa frågor ska, om de inte 
omedelbart kan besvaras, besvaras vid nästföljande fullmäktigesammanträde. 
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Jan Stefansson (KD) och Khalouta Simba (V) 
Dag för justering, förslag:  onsdag den 13 november 2019, kl.12:30 
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1.  

Beslutsärenden 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
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6.  Medborgarförslag om att bygga farthinder samt 
gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och 
Lärarvägen 
KS 19/0570 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

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

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

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om belysning 
längs nya elljusspåret i Bro till Tekniska nämnden för beslut.  
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11.  Omfördelning av medborgarförslag om service till 
äldre 
KS 17/0207 

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska 
träda i kraft den 1 januari 2020. 

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen 
justera taxan utifrån konsumentprisindex. 

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

Förslag till beslut 
Monica Nordebo (L) entledigas som ersättare i Valnämnden. 

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

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

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

Förslag till beslut 
Jan Westin (S) entledigas som ersättare i Bygg- och miljönämnden. 
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16.  Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Jan Westin (S) 
KS 19/0562 

Förslag till beslut 
XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan 
Westin (S).  

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Bo Nersing (SD). 
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21.  Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus 
Sköld (M) 
KS 19/0546 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld (M) utses: XX 
(M) 

22.  Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen 
KS 18/0337 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: XX och XX.  

23.  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 
KS 18/0341 

Förslag till beslut 
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX.  

24.  Val av ersättare i Socialnämnden 2019-2022 
KS 18/0504 

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

25.  Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-
2022 
KS 18/0508 

Förslag till beslut 
1. Till ledamot i Valnämnden utses: XX (MP). 
2. Till ersättare i Valnämnden utses: XX (MP). 
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26.  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M) 
KS 19/0145 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: XX (M). 

 

27.  Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg 
(V)  
KS 19/0166 

Förslag till beslut 
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX 

28.  Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
efter Helena Lundgren (SD) 
KS 19/0194 

Förslag till beslut 
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD) 
 

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

Förslag till beslut 
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX.  
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Anmälningar 

1. Medborgarförslag om järnstaket vid Bro station har dragits tillbaka av 
medborgaren efter telefonkontakt med frågeställaren. Staket enligt 
förslag är redan uppsatt. 
 

2. Medborgarförslag om att ta fram plasttratt till petflaskor för uppsamling 
av matfett och olja dras tillbaka av medborgaren efter telefonkontakt. 
Frågeställaren har informerats om att det redan finns fett-trattar att få 
från kommunen och kommer få sådana hemskickade. 
 

3. Motion om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Bro och Bålsta 
(V). 
 

4. Beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige, Armin Khajegdehi (M) 
efter Joakim Bencker (M) 
 
 

5. Beslut om ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige - ledamot 
Annelies Lindblom, ersättare Kristina Henriksson, efter Kerstin Åkare 
(V) 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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