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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2018-09-19

Kulturhuset, Stora Scenen, kl. 2018-09-19, 18:30 – 19:10

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

31 ordinarie ledamöter §§ 97 – 100
5 tjänstgörande ersättare §§ 97 – 100
32 ordinarie ledamöter §§ 101 – 109
4 tjänstgörande ersättare §§ 101 – 109

7 ersättare §§ 97 – 100
8 ersättare §§ 101 – 109

Övriga deltagare

Olle Nykvist, kommunsekreterare
Andrea Andersson, kanslichef

Utses att justera

Kimmo Lindstedt (S) & Paul Gustavsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-09-26
kl. 10:00

Paragrafer §§ 97 – 109

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Olle Nykvist
..................................................................

Ordförande

Justerare

Solange Olame Bayibsa (S)
..................................................................

..................................................................

Kimmo Lindstedt (S)

Paul Gustavsson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Datum för anslagsuppsättande:

2018-09-27

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

....................................................................

Olle Nykvist

2018-10-19
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-09-19

Innehållsförteckning
§ 97

Medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i
Kungsängen

5

§ 98

Ledamotsinitiativ angående
trafiksituationen mellan trafikplats Brunna
och Brunnarondellen

6

§ 99

Anlägga en hundrastgård i anslutning till
naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den
södra delen

7

§ 100

Reviderad förbundsordning för
kommunalförbundet Norrvatten

8

§ 101

Motion om rondell i korsningen
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen

9

§ 102

Sammanträdestider 2019 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredning

10

§ 103

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt
efter Dariush Adineh

12

§ 104

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt
efter Yonnie Johansson

13

§ 105

Entledigande av Marianne Kjellberg (V)
från sitt uppdrag som revisor

14

§ 106

Val av ny revisor efter Marianne Kjellberg
(V)

15

§ 107
§ 108

Val av ny revisor efter Lennart Stigle (L)
Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C)

16
17

§ 109

Anmälningar

18
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Närvarande ledamöter och ersättare
Tjänstgörande ledamöter
Solange Olame Bayibsa, ordförande (S)
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M)
Camilla Janson (S)
Rolf Nersing (S)
Niklas Odelberg (L)
Johan Silversjö (SD)
Nawzad Hamasharif (MP)
Naser Vukovic (S)
Catharina Andersson (S) §§ 101-109
Martin Normark (L)
Lisbeth Waern (M)
Kerstin Åkare (V)
Marcus Sköld (M)
Lisa Edwards (C)
Anna Norberg (MP)
Kerstin Ahlin (S)
Börje Wredén (L)
Conny Timan (S)
Fredrik Kjos (M)
Birgitta Nylund (S)
Jan Stefansson (KD)
Seid Alajbegovic (S)
Khalouta Simba (V)
Nawal Al-Ibrahium (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Paul Gustavsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Helena Austrell (S)
Mattias Peterson (C)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Johan Tireland (SD)
Kimmo Lindstedt (S)

Tjänstgörande ersättare
Lars Axelsson (M)
Rolf Andersson (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Annika Falk (S)
Anni Ullberg (S) §§ 97-100

Närvarande ersättare
Marlene Juthstrand (KD)
Marianne Stigle (L)
Anders Eklöf (L)
Annelis Lindblom (V)
Erik Karlsson (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Berit Brofalk (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 97

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i
Kungsängen
Dnr KS 18/0317

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en utomhusbassäng vid
idrottsplatsen i Kungsängen.

Beslutsunderlag
Inkommet medborgarförslag daterat den 3 september 2018
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Förslagslämnaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 98

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Ledamotsinitiativ angående
trafiksituationen mellan trafikplats
Brunna och Brunnarondellen
Dnr KS 18/0318

Beslut
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att vända
den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området.
_______________

Sammanfattning
Moderaterna, genom Fredrik Kjos (M), har väckt förslag att uppdra åt Tekniska
nämnden att ta fram förslag på åtgärder för att vända den negativa trenden och
öka trafiksäkerheten mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen.
Moderaterna skriver
”Det är stora trafikproblem mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen.
Det har varit flera olyckstillbud avseende korsande trafik och risken för köer ut
på E18, i trafiken från Stockholm, är påtaglig och ökande.
Med ett växande Brunna kan vi se att trafikproblemen kommer öka markant
framöver i det aktuella området. Tyvärr finns det anledning att tro att förnyelse
och utbyggnad av vägnät och trafikplatser kommer ske med en flerårig
eftersläpning jämfört med den ökande trafikströmmen, inte minst avseende den
stora mängden tunga fordon.
Det är därför brådskande att ta fram förslag på åtgärder för att vända den
negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området.”

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018

•

Ledamotsinitiativ från Fredrik Kjos (M) den 4 september 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att vända
den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området.
Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Moderaterna
Tekniska nämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 99

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Anlägga en hundrastgård i anslutning
till naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i
den södra delen
Dnr KS 18/0322

Beslut
Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en hundrastgård i anslutning till
Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen.
_______________

Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har
väckt ärende om att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i
uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till Naturreservatet
Lillsjön/Örnässjön i den södra delen.

Beslutsunderlag
•

Förslag som inkommit den 4 september 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till
Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 100

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Reviderad förbundsordning för
kommunalförbundet Norrvatten
Dnr KS 18/0244

Beslut
Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns.
_______________

Sammanfattning
Norrvattens förbundsordning behöver revideras med anledning av
ikraftträdandet av en ny kommunallag (2017:725. Revideringarna gäller främst
formalia såsom nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser, men även
frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. Den senaste
revideringen av förbundsordningen gjordes då en avgiftsmodell togs fram för
anslutningsavgiften för ny medlem. Då denna avgiftsmodell för
anslutningsavgifter inte är relevant längre och inte kommer att tillämpas för
nya medlemmar har en ny paragraf, §23, som beskriver hur inträde av ny
medlem ska behandlas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-12

•

Ny förbundsordning, gällande förbundsordning och förteckning över
remissyttranden från medlemskommunerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Norrvatten
Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 101

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Motion om rondell i korsningen
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen
Dnr KS 16/0152

Beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad i och med
samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 23 augusti 2017.
_______________

Sammanfattning
En motion om cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen och
Bygdegårdsvägen har inkommit. Tekniska avdelningen ser positivt till
förslaget men behöver se över när en ombyggnation är lämplig.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017

•

Remiss –Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och
Bygdegårdsvägen, daterad 9 maj 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är besvarad i
och med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 23 augusti 2017.

Yttrande
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 102

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Sammanträdestider 2019 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredning
Dnr KS 18/0297

Beslut
1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum under år 2019 fastställs till
6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 9 oktober, 6 november, 27
november och 18 december.
2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
________________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredning för år 2019. Övriga nämnder och
kommunstyrelsens andra utskott beslutar själv om sina sammanträdestider men
uppmanas att anpassa dessa till kommunstyrelsens möten för att få en effektiv
ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i
Kommunfullmäktige.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin
arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. Enligt
arbetsordningen sammanträder Kommunfullmäktige i lokal som fullmäktige
bestämmer. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde. Kommunledningskontoret föreslår att
sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora scenen vid alla tillfällen.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 augusti 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum under år 2019 fastställs till
6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 9 oktober, 6 november, 27
november, och 18 december.
2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunikationschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 103

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt
efter Dariush Adineh
Dnr KS 18/0295

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
_______________

Sammanfattning
Dariush Adineh 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
•

Beslut om entledigande den 24 januari 2018

Valberedningens förslag till beslut
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 104

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

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

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
_______________

Sammanfattning
Yonnie Johansson 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
Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 105

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Entledigande av Marianne Kjellberg (V)
från sitt uppdrag som revisor
Dnr KS 18/0263

Beslut
Marianne Kjellberg (V) entledigas från sitt uppdrag som kommunrevisor i
Upplands-Bro kommun.
_______________

Sammanfattning
Marianne Kjellberg (V) begärde den 28 juni 2018 om att bli entledigad från sitt
uppdrag som revisor för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkom den 28 juni 2018.

Förslag till beslut
Marianne Kjellberg entledigas från sitt uppdrag som revisor för Upplands-Bro
kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 106

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Val av ny revisor efter Marianne
Kjellberg (V)
Dnr KS 18/0264

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
_______________

Sammanfattning
Marianne Kjellberg (V) har begärt om att bli entledigad från sitt uppdrag som
revisor i Upplands-Bro kommun. Ny kommunrevisor bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 19 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 107

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Val av ny revisor efter Lennart Stigle (L)
Dnr KS 18/0348

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
_______________

Sammanfattning
Ny revisor behöver utses efter Lennart Stigle (L).

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 108

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson
(C)
Dnr KS 18/0053

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
_______________

Sammanfattning
Kerstin Arvidsson (C) entledigades den 14 februari 2018, KF § 28 från sitt
uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Ny ersättare bör därför
väljas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Kerstin Arvidsson (C), KF
beslutsprotokoll § 28 den 14 februari 2018.

Valberedningens förslag till beslut
Ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (18)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 109

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Anmälningar

1.

Revisionsrapport samt revisionsskrivelse
Dnr KS 18/0272

2.

Remissyttrande-motion om giftermål med minderåriga
Dnr KS 18/0080

3.

Motion om obligatorisk språkförskola för nyanlända barn/barn till
nyanlända
Dnr KS 18/0327

Utdragsbestyrkande
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