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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 

Tid: onsdagen den 10 juni 2020, kl. 18:30 

Plats: Ekhammarscenen, Ekhammarskolan eller på distans via TEAMS 

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 8 juni 2020. 

Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.  

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Tina Teljstedt (KD) och Annika Falk (S) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 17 juni 2020, kl. 09:00 

1.  Interpellation om vägen till Rösaring från Erik 
Karlsson (V) 

KS 20/0013 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

2.  Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage 

KS 20/0484 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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3.  Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag 
till fristående musiker i kommunen 

KS 20/0483 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

4.  Medborgarförslag om busshållplats mellan 
Musikvägen och Rönnbärsvägen 

KS 20/0473 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

5.  Medborgarförslag om att införa Vklass eller 
motsvarande inom daglig verksamhet, 
serviceboenden och gruppboenden. 

KS 20/0287 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för 

beslut. 

6.  Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid 
Aktivitetsparken i Bro 

KS 20/0418 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

7.  Medborgarförslag om namnändring av 
Pettersbergsrondellen 

KS 20/0389 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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8.  Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen 
och Enköpingsvägen 

KS 20/0393 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

9.  Svar på medborgarförslag om att se över 
bidragssystemet Snabb Slant 

KS 18/0464 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande: 

• Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn 

arbetat fram förenklade processer för föreningar att söka 

olika bidrag från kommunen, däribland bidraget Snabb Slant. 

• Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett 

särskilt ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med 

koppling till det nyetablerade ungdomsrådet bereds i 

samband med budgetarbetet inför 2021. 

10.  Omfördelning av projektbudget, Kungsängens torg 

KS 20/0370 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i 

Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble. 

11.  Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

KS 20/0371 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020. 
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12.  Övertagande av väghållarskap, Ådövägen (väg 
AB903) 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar 

väghållarskapet för väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt 

kartbilaga 1. 

2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med 

Trafikverket med innebörden att Upplands-Bro kommun 

skall överta väghållarskap för väg AB903, Ådövägen, på 

sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 2021. Beslutet 

innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig tidpunkt 

kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid 

ovan angivet datum. 

3. Övertagandet kan ske efter gemensam 

övertagandesyn/besiktning av Ådövägen. Trafikverket ska verka 

för att kunna utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut om 

överlämnande av vägen vunnit laga kraft.  

4. Beslutet justeras omedelbart. 

13.  Revisionsberättelse 2019 

KS 20/0392 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt enskilda ledamöter i dessa organ.  
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14.  Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

KS 20/0249 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras 

till 2020 enligt nämndernas förslag i 

verksamhetsberättelserna. 

15.  Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av 
Upplands-Bro kommun 2019 

KS 20/0466 

Förslag till beslut 

Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2019 för Tauvonska 

donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, 

Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester 

Holms stiftelse, Lindströmska stiftelsen och Karl Fagerströms 

stiftelse läggs med godkännande till handlingarna. 

16.  Förvaltade stiftelsers bokslut 2019 

KS 20/0413 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av 

stiftelsernas verksamhet 2019. 

17.  Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för 
Upplands-Bro kommun 

KS 20/0422 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut 

januari till april 2020 
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18.  Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i 
Upplands-Bro kommun 

KS 18/0468 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar 

(senast uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs. 

2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 

1 april 2020.  

19.  Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro 
kommun enligt 16 § arkivlagen 

KS 19/0488 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas 

enligt beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020. 

2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för 

hantering av arkiv i Upplands-Bro kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2018-05-18, KS 18/0035.  

20.  Kommunikationspolicy 2020-2022 

KS 20/0103 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra 
redaktionella förändringar av dokumentet.  
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21.  Grafisk profil för digitala kanaler 2020 

KS 20/0104 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens 

grafiska profil för digitala plattformar.  

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra 

redaktionella förändringar av dokumentet.  

22.  Program för mål och uppföljning av utförare av 
kommunala angelägenheter 2020-2022 

KS 19/0720 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 

angelägenheter 2020-2022 antas. 

2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i 

kommunens Upphandlingspolicy avseende följande delar i 

programmet: avsnitt 2.2 om mål och riktlinjer för 

upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning samt vad som 

anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i avsnitt 

4.  

3. Kommundirektören får i uppdrag att samordna 

förvaltningens arbete med uppföljning av utförare av 

kommunala angelägenheter. 

23.  Antagande av OPF-KL 18 

KS 20/0128 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14. 
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24.  Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 

KS 20/0400 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas 

enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 

fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

25.  Val av extra nämndemän till Attunda tingsrätt 

KS 19/0156 

Förslag till beslut 

Till nämndemän för Attunda tingsrätt utses: 

XX, XX, XX och XX. 

26.  Entledigande av Ulf Hilonen (L) som ledamot i 
Socialnämnden 

KS 20/0023 

Förslag till beslut 

Ulf Hilonen (L) entledigas som ledamot i Socialnämnden. 

27.  Entledigande av Karl Öhlander som ersättare i 
styrelsen för Österhöjdens Garage AB 

KS 20/0487 

Förslag till beslut 

Karl Öhlander entledigas som ersättare i styrelsen för Österhöjdens 

Garage AB. 
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28.  Val av ny ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
Garage AB efter Karl Öhlander 

KS 20/0487 

Förslag till beslut 

Sara Lauri utses till ny ersättare i styrelsen för Österhöjdens Garage 

AB efter Karl Öhlander. 

29.  Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) 

KS 20/0026 

Förslag till beslut 

Bobby Chand (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) 

30.  Investeringsbeslut bostadsproduktion Kokillbacken 

KS 20/0417 

Ärendet är skyddat av sekretess – Handlingar måste kvitteras ut! 

Förslag till beslut framgår i tjänsteskrivelse.  

 

31. Anmälningar 

1. Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen 

2. Tekniska nämndens beslut § 53 - Svar på medborgarförslag om att göra 

grusplanen på Fjärilstigen till en gräsplan 

3. Tekniska nämndens beslut § 55 - Svar på medborgarförslag om att 

ordna belysning på gångväg i Bro 

4. Tekniska nämnden beslut § 52 – Yttrande över motion om att skapa 

vackra grönområden i vår kommun 

5. Förslag gällande åtgärd för att minska spridning av Covid-19 

Anders Åkerlind (M) 

Ordförande 

 


