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Närvarande ledamöter och ersättare
Solange Olame Bayibsa (S), ordförande
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M)
Camilla Janson (S)
Göran Malmestedt (M)
Tjänstgörande ersättare
Rolf Nersing (S)
Anders Eklöf (L)
Niklas Odelberg (L)
Annelies Lindblom (V)
Johan Silversjö (SD)
Annika Falk (S)
Nawzad Hamasharif (MP)
Lars Axelsson (M)
Minna Ahokas (M)
Erik Karlsson (V)
Naser Vukovic (S)
Ricard Koljo (C)
Catharina Andersson (S)
Lisbeth Waern (M)
Jan Lannefelt (S)
Närvarande Icke-tjänstgörande ersättare
Marcus Sköld (M)
Anni Ullberg (S)
Lisa Edwards (C)
Björn Elfvelin (M)
Anna Norberg (MP)
Stanislaw Lewalski (M)
Mait Johansson (M)
Berit Brofalk (C)
Conny Timan (S)
Börje Wredén (L)
Birgitta Nylund (S)
Jan Stefansson (KD)
Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)
Vesna Rajic (M)
Hibo Salad Ali (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Paul Gustafsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Tom Slettengren (M)
Helena Austrell (S)
Johan Tireland (SD)
Kimmo Lindstedt (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 91

2017-06-21

Medborgarförslag om att ersätta den
planerade bordtennishallen med en
multihall
Dnr KS 17/0187

Beslut
Kommunfullmäktige ser positivt på att Kultur- och fritidskontoret utöver
uppdraget om en ny sporthall anpassad för bordtennis även får ett uppdrag om
att utreda en multihall.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har fått ett medborgarförslag från Kjell Borg om att
ersätta den planerade sporthallen anpassad till bordtennis med en multihall.
Förslagsställaren menar att både handbollen och bordtennisen har ett stort
behov av halltider med anledning av att klubbarna tagit sig till division 1 i
respektive idrott.
Förslagsställaren föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar frågan om
”Sporthall anpassad för bordtennis” till Kultur- och fritidsnämnden för att
utreda frågan om att ersätta sporthallen med en multihall som tillgodoser både
handbollens- och bordtennisens behov samt övriga föreningslivet och de
intilliggande skolorna.
Förslagsställaren menar även att hallen ska uppfylla Svensk Handbolls
Arenabestämmelser med en storlek om minst 3 000 besökare osv.
Kultur- och fritidskontoret fick i februari 2015 i uppdrag av Kultur-och
fritidsnämnden att ta fram ett förslag på tillbyggnad av bordtennishall vid
befintlig hall i Kungsängen. Därav presenterades förslaget, Kungsängens
sportcenter – Sporthall anpassad för bordtennis. Kultur- och fritidskontoret ser
positivt på att utöver det få ett ytterligare uppdrag om att utreda en ny så kallad
multihall.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2017



Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2017



Medborgarförslag om att ersätta den planerade bordtennishallen med en
multihall den 1 juni 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §91

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:


Kommunfullmäktige ser positivt på att Kultur- och fritidskontoret
utöver uppdraget om en ny sporthall anpassad för bordtennis även får
ett uppdrag om att utreda en multihall.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) och Anitha Nygårds (SD) föreslår bifall till
medborgarförslaget.
Marcus Sköld (M) föreslår bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ett förslag som är
Kommunstyrelsens förslag till beslut och ett förslag från Johan Tireland (SD),
Anitha Nygårds (SD) och Marcus Sköld (M) om bifall till medborgarförslaget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar Ja.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Johan Tireland (SD),
Anitha Nygårds (SD) och Marcus Sköld (M) förslag till beslut röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §91

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Tjänstgörande ledamot/ersättare
Camilla Janson (S)

Ja röst

Nej röst

X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

X
X

Anders Åkerlind (M)
Niklas Odelberg (L)

X
X

Johan Silversjö (SD)
Nawzad Hamasharif (MP)

X
X

Minna Ahokas (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Anders Eklöf (L)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Annelies Lindblom (V)
Jan Lannefelt (S)

X
X

Marcus Sköld (M)

X

Lisa Edwards (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Annika Falk (S)

X

Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)

Justerandes sign

Avstår

X
X

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning § 91
Börje Wredén (L)

X

Lars Axelsson (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefansson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Vesna Rajic (M)

X

Erik Karlsson (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Paul Gustavsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)

X
X

Tom Slettengren (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Ricard Koljo (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop lämnas tjugosex (26) Ja-röster, tretton (13) Nej-röster och en (1)
avstå-röst.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §91

Yttrande
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till medborgarförslaget.
Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till medborgarförslaget.
Tom Slettengren (M) yttrar sig i ärendet.
Anitha Nygårds (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Niklas Odelberg (L) yttrar sig i ärendet.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.
André Wright (MP) tillåts yttra sig i ärendet.
Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M), Minna
Ahokas (M), Lisbeth Waern (M), Mait Johansson (M), Lars Axelsson (M),
Vesna Rajic (M), Paul Gustafsson (M), Tom Slettengren (M) reserverar sig till
förmån för eget förslag till beslut.
Johan Tireland (SD), Anitha Nygårds (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Niklas Odelberg (L) tillåts lägga till följande protokollsanteckning:
"Liberalerna konstaterar att Upplands-Bro växer och att en successiv
utbyggnad av anläggningar och lokaler inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde har genomförts och också kommer att ske framöver. I
planeringen av nya större utbyggnadsområden, som Trädgårdsstaden, ingår
även att planera för sporthallar, som kan ha utformning som s k multihallar när
det är lämpligt. Det är därmed inte nödvändigt att kommunfullmäktige idag
fattar beslut om nya uppdrag."

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Medborgarförslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 92

2017-06-21

Medborgarförslag om att bygga ett
Idrottens hus i Kungsängen
Dnr KS 17/0210

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
Susanne Sjölander och Suzan Basberber lämnade in ett medborgarförslag den
16 juni 2017 om ett hälsosammare Upplands-Bro-Aktivitetscenter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommen den 16 juni 2017.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 93

2017-06-21

Sporthall anpassad för bordtennis
Dnr KS 17/0142

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående
sporthall anpassad för bordtennis.
2. Sporthallen ska innehålla minst fyra omklädningsrum och ha flexibilitet
och möjlighet till omställning för andra verksamheter.
3. Hallen och dess omgivning ska vara rustad så att relevant service kan
erbjudas vid större evenemang.
4. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83 mnkr för
projektets genomförande.
5. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83 mnkr.
__________

Sammanfattning
I kommunen finns två föreningar som har bordtennis på programmet, Bro IK
och Tibble Kungsängens BTK. Lokalfrågan för dessa föreningar har
diskuterats under en längre tid.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2015 att uppdra till
kontoret att utreda och återkomma med förslag på tillbyggnad av
bordtennishall vid befintlig hall i Kungsängen.
Vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 12 april 2016 presenterades
förslaget, Kungsängens sportcenter – Sporthall anpassad för pingis. Förslaget
innebar en tillbyggnad av Kungsängens sporthall som en helt integrerad del i
den befintliga anläggningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna rapporten samt uppdrog åt
Kultur-och fritidschefen att genomlysa investeringsbudgeten, utreda
möjligheten till etappindelning av investeringen eller förslag på lägre
investeringsnivå.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter och representanter från pingisklubbarna tagit fram ett
alternativt förslag till en fullstor sporthall anpassad för pingis. Hallen föreslås
som en fristående sporthall med placering i nära anslutning till Kungsängens
sporthall. Den föreslagna placeringen är inom rådande detaljplan och beräknas
kosta 83 miljoner.
Investeringen kräver finansiering genom upptagande av externa lån.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §93

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017.



Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 maj 2017



Förslag till utformning av Sporthall anpassad för pingis, Tengboms
programskiss den 7 april 2017.



Budget



Tidsplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående
sporthall anpassad för bordtennis.
2. Sporthallen ska innehålla minst fyra omklädningsrum och ha flexibilitet
och möjlighet till omställning för andra verksamheter.
3. Hallen och dess omgivning ska vara rustad så att relevant service kan
erbjudas vid större evenemang.
4. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83 mnkr för
projektets genomförande.
5. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83 mnkr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) och Anitha Nygårds (SD) föreslår att ärendet
återremitteras.
Marcus Sköld (M), Paul Gustafsson (M) och Minna Ahokas (M) föreslår att
Kommunstyrelsen utreder om förutsättningar finns för att bygga en multihall.
Niklas Odelberg (L) föreslår att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag till beslut med ett tillägg under punkt 1:
” Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående sporthall
anpassad för bordtennis och övriga inomhusidrotter.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 (17)

12 (17)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §93

Beslutsgång 1
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Johan Tireland (SD), Anitha
Nygårds (SD) om att återremittera ärendet.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ett förslag som är
Kommunstyrelsens förslag till beslut och ett förslag från Marcus Sköld (M),
Paul Gustafsson (M) och Minna Ahokas (M) om att ge i uppdrag till
Kommunstyrelsen att titta på förutsättningar att bygga en multihall när
ekonomin så tillåter.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar Ja.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marcus Sköld (M), Paul
Gustafsson (M) och Minna Ahokas (M) förslag till beslut röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Tjänstgörande ledamot/ersättare
Camilla Janson (S)

Ja röst

Nej röst

X

Göran Malmestedt (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Rolf Nersing (S)

X

Anders Åkerlind (M)

Justerandes sign

X

Utdragsbestyrkande

Avstår
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §93
Sven-Inge Nylund (S)

X

Tom Slettengren (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Ricard Koljo (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Niklas Odelberg (L)

X

Johan Silversjö (SD)
Nawzad Hamasharif (MP)

X
X

Minna Ahokas (M)
Anders Eklöf (L)

X
X

Lisbeth Waern (M)

X

Annelies Lindblom (V)
Jan Lannefelt (S)

X
X

Marcus Sköld (M)

X

Lisa Edwards (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Annika Falk (S)

X

Mait Johansson (M)

X

Conny Timan (S)

X

Börje Wredén (L)

X

Lars Axelsson (M)

Justerandes sign

X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §93
Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefansson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Vesna Rajic (M)

X

Erik Karlsson (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Paul Gustafsson (M)

X

Under upprop lämnas tjugofem (25) Ja-röster, tretton (13) Nej-röster och två
(2) avstå-röster. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång 3
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från Niklas Odelberg (L)
med ett tillägg under punkt 1 i Kommunstyrelsens förslag till beslut ” Kulturoch fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående sporthall anpassad för
bordtennis och övriga inomhusidrotter.”
Ordföranden ställer frågan om Kommunfullmäktige bifaller eller avslår
tilläggsförslaget från Niklas Odelberg (L).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget från Niklas
Odelberg (L).

Yttrande
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar på återremiss.
Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet om att ge i uppdrag till
Kommunstyrelsen att titta på förutsättningar att bygga en multihall när
ekonomin så tillåter.
Minna Ahokas (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Marcus Skölds (M)
förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §93
Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Marcus Skölds (M)
förslag till beslut.
André Wright (MP) tillåts yttra sig i ärendet.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.
Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Tom Slettengren (M) yttrar sig i ärendet.
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Anitha Nygårds (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar på återremiss.
Helena Austrell (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Niklas Odelberg (L) yttrar sig i ärendet och föreslår tillägg till
Kommunstyrelsens.
Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M), Minna
Ahokas (M), Lisbeth Waern (M), Mait Johansson (M), Lars Axelsson (M),
Vesna Rajic (M), Paul Gustafsson (M), Tom Slettengren (M) reserverar sig till
förmån för eget förslag till beslut.
Johan Tireland (SD), Anitha Nygårds (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Niklas Odelberg (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
” Liberalerna ställer sig mycket positiva till en ny modern sporthall anpassad
för bordtennis.
I projekteringen är det viktigt att sporthallen ger möjlighet för bordtennisen i
Upplands-Bro kommun att utvecklas vidare i linje med ambition och satsning
från bordtennisklubbarna och de aktiva. Bordtennisen ökar kraftigt i
kommunen och nuvarande lokalsituation har redan inneburit begränsningar för
klubbarnas utveckling.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning §93
Samtidigt kan vi se att sporthallarna i vår kommun är väl använda och har i det
närmaste full beläggning alla dagar under året. Det är därför ytterst viktigt att
den tänkta sporthallen i det korta tidsperspektivet även kan användas av andra
inomhussporter.
Vårt förslag är därför att skapa möjlighet för bordtennisen att förfoga över ena
halvan av sporthallen samtidigt som sporthallen används av andra
inomhussporter som exempelvis basket, innebandy och handboll. Med en
sådan avskiljande funktion kan nyttjandegraden i vid bemärkelse öka eftersom
hallen vid samma tillfällen kan bokas av olika verksamheter (flera bokningar
på samma tid). Detta skulle kunna genomföras med en ridå- eller vikvägg
vilket på lång sikt kan finansieras helt eller delvis av högre intäkter från
lokaltaxor.
När bordtennisen i Upplands-Bro Kommun växer i antal spelare och aktiviteter
över tid, i enlighet med bordtennisklubbarnas ambitioner, ska
bordtennisklubbarna kunna öka sitt nyttjande av även den andra halvan av
lokalen. Självklart ska sporthallen också uppfylla alla krav i
Bordtennisförbundets regelverk som gör det möjligt att arrangera större
turneringar redan från dag ett.
På detta sätt används sporthallen optimalt utifrån olika inomhussporters behov
redan idag. Bordtennisklubbarnas behov kan också tillgodoses både idag och i
takt med att sporten fortsätter sin framgångsrika utveckling. Förslaget är
sammantaget ett kostnadseffektivt förslag för att tillgodose både behoven från
bordtennisklubbarna och andra inomhussporter.
Vi är också oroliga över att projektet i dagsläget inte har en uppskattad
driftsbudget. Vi har förståelse för att detta kan vara svårt att ta fram i detta
tidiga läge men utgångspunkten borde vara att börja med grova uppskattningar
för att sedan röra sig mot mer precisa, snarare än att helt slopa sådana
uppskattningar. ”
Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet är för pingishallen men mot prislappen som borde undersökas
vidare före beslut.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 94

2017-06-21

Entledigande av Mia Andersson
Wikholm (S) från uppdrag som
ersättare i Kommunfullmäktige
Dnr KS 17/0205

Beslut
1. Mia Andersson Wikholm (S) entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen i
Stockholms Län.
__________

Sammanfattning
Mia Andersson Wikholm (S) har den 16 juni 2017 skickat in begäran om
entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande inkommen den 16 juni 2017.

Förslag till beslut
Mia Andersson Wikholm (S) entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Länsstyrelsen
Mia Andersson Wikholm

Utdragsbestyrkande
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