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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 27

2016-03-23

Medborgarförslag om att flytta
hundrastplatsen i Gröna dalen
Dnr KS 16/0065

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
____________

Sammanfattning
Den 10 februari 2016 inkom ett medborgarförslag från Lars Hillerström, som
föreslår att hundrastplatsen i Gröna dalen, Kungsängen flyttas ett hundratal
meter, för att få en mer kuperad yta med avrinning och mer vegetation som ger
skugga. Förslaget till beslut är att medborgarförslaget överlämnas till Tekniska
nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 11 februari 2016

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Tekniska nämnden
Förslagställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 28

2016-03-23

Medborgarförslag om att ge bidrag till
föreningar och organisationer för inköp
av hjärtstartare
Dnr KS 16/0093

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
________________

Sammanfattning
Den 9 mars 2016 inkom ett medborgarförslag från Christer Bennet som
föreslår att Kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge bidrag till föreningar och
organisationer till inköp av hjärtstartare, med krav på att hjärtstartaren ska
registreras i Hjärtstartarregistret och på så sätt vara tillgänglig för kommunens
invånare.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 9 mars 2016

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Förslagställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 29

2016-03-23

Medborgarförslag- Ta bättre vara på
kommunen kultur- och fornminnen
Dnr KS 16/0095

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
_______________

Sammanfattning
Den 9 mars 2016 inkom ett medborgarförslag från Andreas Jardelid som
föreslår att kommunen bättre kan ta vara på sina kultur- och fornminnen,
genom att till exempel bara röja sly, gräs och träd. Förslagsvis med de
kommunala sommarjobben för ungdomar. I förslaget anges tre platser som
exempel och dessa är Gravfält, Sätraborgen och Rösaring. Förslaget till beslut
är att medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 9 mars 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Förslagställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 30

2016-03-23

Medborgarförslag- Bevara Fiskartorpet
Dnr KS 16/0096

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
_____________

Sammanfattning
Den 9 mars 2016 inkom Andreas Jardelid med ett medborgarförslag om
bevarande av Fiskartorpet vid byggandet av bostäder mellan Fiskartorpet och
Rättarboda i Bro. Förslaget till beslut är att medborgarförslaget överlämnas till
Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 9 mars 2016

Förslag till beslut
Medborgarförslag överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Förslagställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 31

2016-03-23

Medborgarförslag om upprustning av
tunnlar i kommunen
Dnr KS 15/0488

Beslut
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade medborgarförslaget.
Medbogarförslaget besvaras med att trivsel och trygghetsskapandeåtgärder i
form av förbättrad belysning och nya ytskikt pågår.
_______________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade medborgarförslaget.
Medbogarförslaget besvaras med att trivsel och trygghetsskapandeåtgärder i
form av förbättrad belysning och nya ytskikt pågår.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag från Esko Lauronen inkom den 21 augusti 2014 angående
upprustning av gångtunnlarna under Enköpingsvägen i Bro. Förslaget omfattar
förbättrad belysning samt konstnärlig utsmyckning i form av målningar och
skulpturer genom samarbete med konstföreningen. Medborgarförslaget har
utretts av Tillväxtkontoret och behandlats av Tekniska nämnden. Under tiden
för handläggningen av medborgarförslaget har tunnlarna under
Enköpingsvägen i Bro fått ny belysning. Efter samtal med Esko Lauronen
framkom det att han anser att de utförda åtgärderna avseende ny belysning har
gett ett bra resultat. Ytterligare åtgärder kommer att utföras i samband med att
tunnlarna renoveras i sin helhet. Det finns dock inte ekonomiska
förutsättningar i dagsläget att även arbeta med konstnärlig utsmyckning vid
underhåll av gångtunnlar.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016
Tekniska nämndens beslut § 77 den 15 december 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 90 den 17 september 2014
Medborgarförslag som kom in den 21 augusti 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 31

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 32

2016-03-23

Medborgarförslag om farthinder på
Begoniaslingan
Dnr KS 15/0608

Beslut
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade förslaget och överlämnar till
Tekniska nämndens att vidta fartsänkande åtgärder i och med att
Begoniaslingan färdigställs.
______________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade förslaget och överlämnar till
Tekniska nämndens att vidta fartsänkande åtgärder i och med att
Begoniaslingan färdigställs.
______________

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Pär och Jessika Pettersson, boende på Begoniaslingan, har sänt in ett
medborgarförslag om att sätta upp ett farthinder på Begoniaslingan vid
korsningen med gång- och cykelvägen intill förskolan Rosenängarna.
Kommunfullmäktige lämnade över medborgarförslaget till Tekniska nämnden
för yttrande. Begoniaslingan ingår i detaljplanen för Rosenängarna och
kommer att få hastighetssänkande åtgärder i form av chikaner i samband med
att området blir färdigutbyggt och vägen färdigställs. Tekniska nämnden
beslutar att till Kommunfullmäktige överlämna ett yttrande om att fartsänkande
åtgärder vidtas i och med att Begoniaslingan färdigställs.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016
Tekniska nämndens beslut § 74 den 15 december 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015
Detaljplan1 för Kockbacka Rosenängarna
Trafikmätning Begoniaslingan
Medborgarförslag som kom in den 30 december 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 32

Yttrande
Catharina Andersson (S) och Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 33

2016-03-23

Motion om tillgänglighetsanpassat
strandbad
Dnr KS 15/0677

Beslut
Motionen om tillgänglighetsanpassat strandbad kan anses besvarad, då frågan
om tillgänglighet beaktas i en pågående utredning om kommunens badplatser.
_______________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om tillgänglighetsanpassat strandbad kan anses besvarad, då frågan
om tillgänglighet beaktas i en pågående utredning om kommunens badplatser.
______________

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta motionen.

Sammanfattning
Vänsterpartiet, genom Kerstin Åkare, lämnade in en motion till
Kommunfullmäktige den 10 april 2015. Motionen tar upp frågan om
tillgängligheten vid kommunens utomhusbad.
Vänsterpartiet föreslår att Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att ta fram
ett förslag om var det skulle kunna förläggas minst ett tillgänglighetsanpassat
bad i kommunen.
Den 16 september 2015 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
motionen till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och
fritidskontoret redovisar i sin tjänsteskrivelse om pågående utredningsuppdrag,
där bland annat frågan om att undersöka möjligheter att anlägga
tillgänglighetsramp vid minst en av kommunens badplatser ingår. Kultur- och
fritidsnämnden anser att motionen kan anses för besvarad då motionärens
förslag är beaktat i utredningen. Kommunledningskontoret har ingenting
ytterligare att tillföra i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 33

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 43 den 24 november 2015
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2015
Remiss för yttrande från Kommunfullmäktige den 16 september 2015
Utredningsuppdrag: Plan för utveckling av kommunens badplaster,
Utveckling av Gröna Udden, den 31 augusti 2015
Motion, Kerstin Åkare (V) om tillgänglighetsanpassat strandbad den 10
april 2015

Yttrande
Kerstin Åkare (V), Andrée Wright (MP), Naser Vukovic (S), Börje Wredén (L)
och Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ” Den som
vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen och Naser
Vukovic (S) förslag röstar ja. Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar
enligt Kerstin Åkare (V) förslag till beslut röstar nej.”

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

Ja-röst

X
X

Anders Åkerlind (M)

X

Niclas Odelberg (L)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Tilman D. Thulesius

X

Justerandes sign

Avstår

X

Irène Seth (M)
Rolf Nersing (S)

Nej-Röst

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Fortsättning § 33

Sammanträdesdatum:

2016-03-23
Ja-röst

Minna Ahokas (M)

Nej-Röst
X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Jan Lannefelt (S)

X

Eskil Berglund (SD)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisa Edwards (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)

X
X

Börje Wredén (L)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Lars Axelsson (M)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Björn- Inge Björnberg (S)
Justerandes sign

Avstår

X
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Fortsättning § 33

Sammanträdesdatum:

2016-03-23
Ja-röst

Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)

Avstår

X
X

Rolf Andersson (M)
Sven-Inge Nylund (S)

Nej-Röst

X
X

Tom Slettengren (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop lämnas 24 stycken ja röster till förmån för Kommunstyrelsen
och Naser Vukovic (S) förslag till beslut mot 17 nej röster för Kerstin Åkare
(V) förslag till beslut.

Reservationer
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”I de handlingar som finns på kommunens webbsida framgår det att efter att
motionen lämnades in till fullmäktige och sedermera remitterades vidare till
Kultur- och fritidsnämnden och därefter påbörjades en utredning i frågan.
Nu när vi ska besluta om motionen så anses den besvarad i och med att man
har börjat utreda frågan. Det är fullständigt obegripligt att vi inte kan anta
motionen om förvaltningen redan jobbar på att ta fram förslag. Vänsterpartiet
anser att motionen borde kunna bifallas med kommentaren att arbetet redan på
börjats.”
Irène Seth (M), Anders Åkerlind (M), Niclas Odelberg (L), Minna Ahokas
(M), Martin Normark (L), Lisbeth Waern (M), Marcus Sköld (M), Mait
Johansson (M), Börje Wredén (L), Fredrik Kjos (M), Anitha Nygårds (M),
Lars Axelsson (M), Nawal Al- Ibrahim (L), Rolf Andersson (M) och Tom
Slettengren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Åkare (V)
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 33
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Vänsterpartiet, Kerstin Åkare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 34

2016-03-23

Revidering av reglemente och
delegationsförteckning för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0075

Beslut
1. Revidera reglementet enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Revidera Socialnämndens reglemente enligt Kommunledningskontorets
förslag.
_______________

Sammanfattning
Som politiskt mål uttalas att utveckla och stärka samverkan kring
arbetsmarknadsfrågor. En minskad arbetslöshet ses som en central del i den
ekonomiska politiken och grunden för välfärden. Den politiska majoriteten har
därför tidigare beslutat om och infört ett Arbetsmarknadsutskott under
Kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsutskottets uppgifter är att följa, ta initiativ i frågor och bereda
ärenden som rör åtgärder för att främja människors möjligheter till arbete och
sysselsättning och därmed sänka arbetslösheten för ungdomar och vuxna.
Utskottet ska möjliggöra för kommunens berörda verksamheter att samverkar
kring och för dessa insatser vilka inkluderar bland annat vuxenutbildningen,
arbetsmarkandsenheten och näringslivsstaben samt andra berörda myndigheter.
Som en naturlig följd av detta har kommundirektören beslutat om en
organisationsförändring. Syftet med denna organisationsförändring är att
matcha förvaltningsorganisationen för att arbeta effektivt och samordnat med
frågor som berör Kommunstyrelsen och Arbetsmarknadsutskottet.
Arbetsmarknadsenheten som i dag finns under Socialkontoret och
Vuxenutbildningen som idag finns under Utbildningskontoret flyttas från
respektive kontor till Kommunledningskontoret. Förändringen genomförs från
den 1 april 2016. Samordningen kommer med stor sannolikhet att medföra
många positiva fördelar för att få människor i egen försörjning och ett värdigt
liv.
I och med att man flyttar dessa verksamheter från Socialnämnden och
Utbildningskontoret till Kommunstyrelsen behöver en revidering av respektive
verksamhets reglemente och delegationsförteckning göras.
Det har även gjorts en ändring av kommunens Allmänna och lokala
ordningsföreskrifter som gör att Kommunledningskontoret föreslår en tilläggs
punkt ”beslut om tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentlig plats”
under rubriken Övrig verksamhet § 7.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 34
Kommunledningskontorets förslag

Kommunledningskontoret föreslår en revidering av Kommunstyrelsens
reglemente, Socialnämndens reglemente samt en revidering av
Kommunstyrelsens delegations förteckning under förutsättning att revidering
av reglementet antas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 februari 2016

Yttrande
Martin Normark (L), Minna Ahokas (M), Sara Ridderstedt (MP), Camilla
Janson (S) och Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 35

2016-03-23

Taxa för handläggande av
trafikanordningsplaner och
schakttillstånd
Dnr KS 16/0073

Beslut
Kommunfullmäktige fastslår taxa för handläggning av ärenden angående
trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på kommunens mark
och gator enligt kommunledningskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret ser att ansökningarna för schakttillstånd och
trafikanordningsplaner (TA-planer) ökat de senaste åren. Tiden som måste
läggas ner för att handläggningarna ska skötas på ett professionellt sätt ökar i
takt med dem. Det blir allt vanligare att kommuner tar ut en självkostnadsavgift
för att kunna hantera alla ansökningar inom utsatt tid och till en god kvalitet.
Med stöd av Kommunallagen 8 kap. 3b§ och 3c§, ges rätt för kommun att ta ut
avgift för självkostnad vid prövning.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på taxa för denna prövning
av schakttillstång och TA-planer. Andra kommuners taxor för denna prövning
ligger till grund för detta förslag. Kommunledningskontoret föreslår att taxor
ska tas ut för handläggning av ärenden rörande trafikanordningsplaner (TAplaner) och schakttillstånd på kommunens mark och gator. Kontoret föreslår
även att föreslagen taxa antas. Tekniska nämnden har den 15 december 2015
(TN § 78) fattat beslut om att föreslå att Kommunfullmäktige fastslår taxan.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2016
Tekniska nämndens beslut den 15 december 2015, TN § 78
Förslag till taxa

Yttrande
Johan Tireland (SD) och Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•

Tekniska nämnden
Upplands-Bro kommuns författningssamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 36

2016-03-23

Ökat investeringsutrymme gällande
uppförande av stall i Prästtorp
Dnr KS 16/0050

Beslut
Ett utökat investeringsutrymme på upp till 15 miljoner kronor gällande
byggnation av stall i Prästtorp fastställs.
______________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ett utökat investeringsutrymme på upp till 15 miljoner kronor gällande
byggnation av stall i Prästtorp fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget 2016 för Kultur- och
fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 18 november 2015. Inför beslutet
hade nämnden aviserat om behov av ett ökat investeringsutrymme gällande
byggnation av stall Prästtorp när bygglovet vunnit laga kraft vilket nu skett.
Genom den långa process som föregått upphandlingen och på objektets
karaktär råder det osäkerhet om investeringens storlek. Det är först efter
upphandlingen som detta kan fastställas. Kultur- och fritidsnämnden ser därför
behovet av ett ökat investeringsutrymme på upp till 15 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan ställer
sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 36

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8 den 23 februari 2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2016

Yttrande
Naser Vukovic (S), Johan Tireland (SD), Kerstin Åkare (V), Fredrik Kjos (M),
Jan Stefanson (KD), Minna Ahokas (M), Tom Slettengren (M), Martin
Normark (L), Eskil Berglund (SD), Börje Wredén (L) och Catharina Andersson
(S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återrenitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD), Johan Silversjö (SD) Eskil Berglund (SD) och Anitha
Nygårds (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Vi, Liberalerna och Moderaterna, hade gärna sett att andra möjliga platser för
en ny ridhusanläggning också värderats. En större plats, kanske med närhet till
annan hästsport, tror vi hade kunnat skapa en bättre plattform för en framtida
hållbar utveckling för ridsporten i allmänhet i kommunen och för UpplandsBro Ryttarförening i synnerhet.
Att den nödvändiga upprustningen av stallet nu kommit ett steg närmare är
såklart bra. Dock finns idag inte någon bestämd kostnadsberäkning att förhålla
sig till när en utökning av investeringsramen på ytterligare 15 miljoner görs.
Vi känner oss tveksamma till att, i ett läge där kostnaden inte är känd, där
tillgången till nödvändiga hagar inte är säkerställd och där Ryttarföreningens
kommande kostnadsbelastning till följd av upprustningen är oviss, låsa
investeringsutrymmet på ytterligare 15 miljoner (utöver de 12 miljoner som
redan är beslutade).
Men vår positiva syn på och inställning till ridsporten och Upplands-Bro
Ryttarförening gör att vi inte vill fördröja den nödvändiga upprustningen av
stallet vid Prästtorp.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 36
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 37

2016-03-23

Ändring i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Dnr KS 15/0837

Beslut
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna revideras enligt följande:
1. Rubriken ”Förtäring av alkohol” kompletteras med avslutande stycke efter
punktlista 1-5: ”Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol kan införas av
kommunen på offentliga platser vid behov”.
2. Rubriken ”Badförbud” ändras till ”Bad och fiske”
3. Texten ”16§ Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar” ändras till
”16§ Förbud mot bad och fiske gäller i följande avseenden:
1. Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar
2. Fiske är förbjudet vid kommunala badplatser”
______________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna revideras enligt följande:
1. Rubriken ”Förtäring av alkohol” kompletteras med avslutande stycke
efter punktlista 1-5: ”Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol kan
införas av kommunen på offentliga platser vid behov”.
2. Rubriken ”Badförbud” ändras till ”Bad och fiske”
3. Texten ”16§ Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar” ändras
till ”16§ Förbud mot bad och fiske gäller i följande avseenden:
1. Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar
2. Fiske är förbjudet vid kommunala badplatser”
_________________

Förslag till beslut på sammanträdet
Minna Ahokas (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att tillfälligt förbud mot
rökning kan införas av kommunen på offentliga platser vid behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-03-23

Fortsättning § 37

Sammanfattning
Efter en genomgång av kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter
föreslås ett antal ändringar. De förslagna förändringarna innebär ett antal
förtydliganden som i begränsad omfattning avviker från gällande
ordningsföreskrifter. Revideringarna rör i huvudsak två frågor – behov av att
kunna införa tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentliga platser vid
olika arrangemang samt förbud mot fiske vid kommunala badplatser på grund
av risk för skador för badande. Kultur- och fritidskontoret har beretts tillfälle
att yttra sig i frågan och bifaller förslagen till revidering.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016

Yttrande
Johan Silversjö (SD) och Minna Ahokas (M) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut och Minna Ahokas (M) förslag till beslut enligt
Kommunstyrelsens förslag med tillägg. Ordförande finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill
besluta enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill att
Kommunfullmäktige besluter enligt Minna Ahokas (M) förslag till beslut röstar
nej.”

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

Ja-röst

X
X

Anders Åkerlind (M)
Niclas Odelberg (L)

Justerandes sign

Avstår

X

Irène Seth (M)
Rolf Nersing (S)

Nej-Röst

X
X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Fortsättning § 37

Sammanträdesdatum:

2016-03-23
Ja-röst

Johan Silversjö (SD)

X

Tilman D. Thulesius

X

Minna Ahokas (M)

Nej-Röst

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Jan Lannefelt (S)

X

Eskil Berglund (SD)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisa Edwards (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Mait Johansson (M)

X

Conny Timan (S)

X

Börje Wredén (L)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Lars Axelsson (M)
Justerandes sign

Avstår

X
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Fortsättning § 37

Sammanträdesdatum:

2016-03-23
Ja-röst

Nej-Röst

Annelies Lindblom (V)
Björn- Inge Björnberg (S)

X
X

Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)

X
X

Rolf Andersson (M)
Sven-Inge Nylund (S)

Avstår

X
X

Tom Slettengren (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop lämnas 30 stycken ja röster till förmån för Kommunstyrelsens
förslag till beslut mot 7stycken nej röster till förmån för Minna Ahokas (M)
förslag till beslut samt 4 röstande som avstår från att rösta.

Reservationer
Irène Seth (M), Minna Ahokas (M), Lisbeth Waern (M), Mait Johansson (M),
Fredrik Kjos (M), Lars Axelsson (M) och Rolf Andersson (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Upplands-Bro kommuns författningssamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 38

2016-03-23

Ram för Kommunstyrelsens
fastighetsköp/försäljning 2016
Dnr KS 16/0084

Beslut
1. Kommunstyrelsen får under 2016 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 30
miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv.
3. Bemyndigandet gäller hela kommunen.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
________________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen under 2016 får köpa
eller försälja fastigheter samt upplåta tomträtt i fastigheter inom en total
kostnadsram av 30 miljoner kronor. Bemyndigandet ska gälla hela kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår ändrade riktlinjer för att kommunen aktivt
ska kunna agera på fastighetsmarknaden.

Yttrande under sammanträdet
Johan Tireland (SD), Camilla Janson (S) och Martin Normark (L) yttrar sig i
ärendet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 39

2016-03-23

Interpellation gällande rapporten om
utsatta områden från Nationella
operativa avdelningen
Dnr KS 16/0068

Beslut
Interpellationen besvaras av Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens
ordförande.
______________

Förslag till beslut
Interpellationen besvaras av Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens
ordförande.

Sammanfattning
Johan Tireland (SD) inkom den 15 februari 2016 med en interpellation ställd
till Camilla Jansson, Kommunstyrelsens ordförande gällande rapport om
utsatta områden från Nationella operativa avdelningen.

Beslutsunderlag
•

Interpellation som inkom den 15 februari 2016

Yttrande
Johan Tireland (SD), Camilla Janson (S), Fredrik Kjos (M), Niclas Odelberg
(L), Irène Seth (M), Kerstin Åkare (V) och Martin Normark (L) yttrar sig i
ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Johan Tireland (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 40

2016-03-23

Val av ersättare i Lindströmska
stiftelsen
Dnr KS 15/0505

Beslut
Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.
________________

Förslag till beslut
Till ersättare i Lindstömska stiftelsen utses XX och XX.

Förslag till beslut på sammanträdet
Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige utsåg i samband med nya mandatperioden Maria
Andersson(C) och Jan Stefanson (KD) till nya ledamöter i Lindströmska
stiftelsen, Kf § 159 den 17 december 2014.
Övriga ledamöter och ersättare bordlades vid samma tillfälle. Den 14 oktober
2015 utsågs även Börje Wredén (L) till ledamot och den 16 december utsågs
Mait Johansson (M) till ersättare.
Två ersättare platser är fortfarande inte tillsatta och bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2015, Kf § 86

Yttranden under sammanträdet
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 41

2016-03-23

Val av ny ledamot i Bygg- och
miljönämnden efter Martina Olsson
(MP)
Dnr KS 16/0026

Beslut
Val av ledamot till Bygg- och miljönämnden bordläggs.
_______________

Förslag till beslut på sammanträdet
Val av ledamot till Bygg- och miljönämnden bordläggs.

Sammanfattning
Martina Olsson (MP) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i
Bygg- och miljönämnden och efter att entledigande beviljats bör ny ledamot
utses.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2016, § 15
Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2016, § 16

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•

Bygg- och miljönämnden
Den valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 42

2016-03-23

Anmälningar

1.

Motion om hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att
förhindra smittspridning
Dnr KS 16/0077

2.

Motion om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut
Dnr KS 16/0078

3.

Motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
Dnr KS 16/0079

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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