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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

Plats och tid

Stora scenen, 2018-05-16 18:30-20.10

Justering av föredragninglista

Ärende 5 på föredragningslistan utgår, Riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Beslutande

31 ordinarie ledamöter

8 ersättare

Övriga deltagare

Karl Öhlander, utvecklingschef, Andrea Andersson, kanslichef, Mathias
Rantanen, samhällsbyggnadschef, Maria Johansson, kommundirektör, Roger
Sundholm, ekonomichef, Katarina Rosik Ekroth, kommunjurist, CarlFredrik Duse, kommunsekreterare, Kaj Söder, utbildningschef

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-05-22
kl. 09.00

Paragrafer

§§ 56 - 85

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Andrea Andersson

Ordförande

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

Justerare

..................................................................
Birgitta Nylund (S)

.................................................................
Mait Johansson (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Datum för anslags uppsättande:

2018-05-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Andrea Andersson

2018-06-13
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

Innehållsförteckning
§ 56

Medborgarförslag om fler sittbänkar i
Kungsängens centrum

5

§ 57

Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

6

§ 58

Förslag till utvecklingsprogram för Gröna
dalen

8

§ 59

Förslag till detaljplaneprogram för
Ekhammars gård – beslut om
godkännande samt beslut om planuppdrag

10

§ 60

Revidering av reglemente för Bygg- och
miljönämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

12

§ 61

Revidering av reglemente för Tekniska
nämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

14

§ 62

Revidering av reglemente för Valnämnden
med anledning av dataskyddsförordningen

16

§ 63

Revidering av reglemente för
Kommunstyrelsen med anledning av
dataskyddsförordningen

18

§ 64

Revidering av reglemente för Kultur- och
fritidsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

20

§ 65

Revidering av reglemente för
Socialnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

22

§ 66

Revidering av reglemente för
Utbildningsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

24

§ 67

Årsredovisning 2017 för Brandkåren
Attunda

26

§ 68

Revisionsberättelse 2017

27

§ 69

Årsredovisning 2017

28

§ 70
§ 71

Förvaltade stiftelsers bokslut 2017
Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv

30
31

§ 72

Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Kommunfullmäktige

33

§ 73

Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Socialnämnden

33

§ 74

Val av ny ledamot till Socialnämnden efter
Anitha Nygårds (SD)

35

§ 75

Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från

36
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

§ 76

Val av ny ledamot till Utbildningsnämnden
efter Anitha Nygårds (SD)

37

§ 77

Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden
efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP)

38

§ 78

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C)

39

§ 79

Val av ny ordinarie ledamot i Norrvattens
förbundsfullmäktige efter Moslim Ali Akill
(MP)

40

§ 80

Val av ny ledamot i Valnämnden efter
Moslim Ali Akill (MP)

41

§ 81

Entledigande av Emil Hellblom (S) från sitt
uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden

42

§ 82

Val av ny ersättare till Tekniska nämnden
efter Emil Hellblom (S)

43

§ 83

Entledigande av Johan Tireland (SD) från
sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden

44

§ 84

Val av ny ersättare till Utbildningsnämnden
efter Johan Tireland (SD)

45

§ 85

Anmälningar

46

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Närvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter

Camilla Janson (S)
Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)
Anders Åkerlind (M)
Niklas Odelberg (L)
Johan Silversjö (SD)
Nawzad Hamasharif (MP)
Minna Ahokas (M)
Naser Vukovic (S)
Jan-Erik Björk (KD)
Catharina Andersson (S)
Martin Normark (L)
Lisbeth Waern (M)
Kerstin Åkare (V)
Jan Lannefelt (S)
Marcus Sköld (M)
Lisa Edwards (C)
Anna Norberg (MP)
Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)
Börje Wredén (L)
Fredrik Kjos (M)
Birgitta Nylund (S)

Justerandes sign

Jan Stefanson (KD)
Khalouta Simba (V)
Sara Ridderstedt (MP)
Paul Gustavsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Helena Austrell (S)
Johan Tireland (SD)
Solange Olame Bayibsa (S)
Tjänstgörande ersättare

Björn-Inge Björnberg (S)
Annika Falk (S)
Rolf Andersson (M)
Anni Ullberg (S)
Anders Eklöf (L)
Kerstin Molander (M)
Ricard Wikman Koljo (C)
Shapor Azad (S)
Ersättare

Stanislaw Lewalski (M)
Marlene Juth strand (KD)
Erik Karlsson (V)
Berit Brofalk (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 56
Medborgarförslag om fler sittbänkar i
Kungsängens centrum
Dnr KS 18/0171

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Inger Östlund har den 19 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag
angående fler sittbänkar i Kungsängens centrum.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 19 april 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Frågeställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 57
Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat
Dnr KS 18/0153

Beslut
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat utökas med ett område: området Raskeboda.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Lillsjön-Örnässjöns
naturreservatet utökas med ett område: området Raskeboda.

Sammanfattning
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige
den 21 december 2016, § 152.
Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 11
april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet vann laga kraft den 10 maj
2017.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att reservatet nu utökas med två områden,
dels med ett skogsområde (ca 5 hektar) öster om Lillsjön, dels med ett
jordbruksområde (ca 10 hektar) på fastigheten Raskeboda 1:1 norr om
Örnässjön, Dessa områden undantogs vid kommunens beslut om bildande av
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i avvaktan på vidare utredning.
Utvidgningen av naturreservatet innebär att den för friluftslivet intensivt
nyttjade skogen mellan Lillsjön och Lillsjöskolan bevaras och att det ”levande”
jordbrukslandskapet, landskapsbilden och den biologiska mångfalden, knuten
framför allt till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill
Örnässjön, får ett långsiktigt skydd.
Syftet med hela naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets
värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna,
odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och
Lillån, dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka
tillgängligheten till delar av området.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun
PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”
Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att
avslå överklagandet
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
•
•
•

•

•

•

•

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
(21 december 2016, § 152)
Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)
Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte
förslag till skötselplan
Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet - LONA ”Reservatsbildning Lillsjön –
Örnässjön, etapp 2”
Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för LillsjönÖrnässjön i Uppland-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 2014-0415, dnr 212-000488)
Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet - LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av
ett kommunalt naturreservat, etapp 1”
Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, KF 2011-12-15 § 162

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jan Lannefelt (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Fastighetsägare Raskeboda 1:1

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 58
Förslag till utvecklingsprogram för
Gröna dalen
Dnr KS 18/0106

Beslut
Förslaget till utvecklingsprogram för Gröna dalen godkänns med ändring av
ordet ”stadsdelspark” till ”park”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslaget till
utvecklingsprogram för Gröna dalen godkänns med ändring av ordet
”stadsdelspark” till ”park”.

Sammanfattning
Utvecklingsprogrammet har arbetats fram enligt uppdrag i kommunens budget
för 2018. Programmet syftar till att stödja en sammanhållen planerings- och
byggprocess. Det är framtaget med utgångspunkt i redan beslutade
styrdokument. I programmet lyfter vi fram och anpassar relevanta riktlinjer och
underlag från framför allt kommunens grönplan och den kommunövergripande
översiktsplanen sett utifrån Gröna dalens perspektiv.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2018.

•

Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen, den 10 april 2018.

•

Budget 2018, antagen av Kommunfullmäktige den 22 november 2017,
§ 145.

•

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162, och
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna
Bro och Kungsängen, antagen av Kommunfullmäktige den 18
december 2008, § 137.

•

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Samtliga nämnder
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
•
•

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 59
Förslag till detaljplaneprogram för
Ekhammars gård – beslut om godkännande
samt beslut om planuppdrag
Dnr KS 15/0497

Beslut
1. Samrådsredogörelse tillhörande detaljplaneprogram för Ekhammars
gård, den 20 mars 2018 godkänns.
2. Reviderat förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars gård
godkänns.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse
tillhörande detaljplaneprogram för Ekhammars gård, den 20 mars 2018
godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till
detaljplaneprogram för Ekhammars gård godkänns.

Sammanfattning
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring Ekhammars gård
i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med Entré i Stockholm AB som äger
delar av marken inom planområdet. Syftet med Planprogrammet är att beskriva
en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets värdefulla
kulturmiljö ska tas omhand.
Området är särskilt känsligt på grund av sina höga kulturmiljövärden. Delar av
en tidigare detaljplan har också upphävts av Länsstyrelsen för att den inte tog
tillräcklig hänsyn till kulturmiljön. På grund av detta har en
kulturmiljöutredning tagits fram som ger riktlinjer för hur en exploatering
skulle kunna gå till. Med grund i den har sedan planprogrammet tagits fram.
Med planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur
och områdets topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och
hållbar exploatering som tar särskild hänsyn till platsens känslighet.
Materialet för planprogrammet var utsänt för samråd mellan 20 december
2016-14 februari 2017. Öppet hus hölls för allmänheten 19 januari 2017 i
hembygdsgården. Resultatet av samrådet för programmet finns redovisat i
samrådsredogörelsen, 20 mars 2018.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Planprogram Ekhammars gård, 21 mars 2018

•

Samrådsredogörelse Ekhammars gård 20 mars 2018
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
•

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Öppet hus, sammanställning möte 19 januari 2017

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vi ser att nybyggnation enbart ska planeras inom område G och ytterst
sparsamt inom område B, utmärkta enligt detaljplaneprogrammet.
Nybyggnation bör inte överstiga envåningslösningar och den ska smälta in
naturligt med omgivningen. Detta för att värna och bevara den viktiga
kulturtriangeln som utgörs av Ekhammars gård, Kyrkan och hembygdsgården.
I planprogrammet nämns även att området ska ges en stadslik miljö vilket är en
ej önskvärd riktning att omvandla området till. Vi ska bevara de gröna
naturvärdena och den kulturhistoriskt viktiga miljön.”

Yttranden
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Entré i Stockholm AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 60
Revidering av reglemente för Bygg- och
miljönämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0136

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändringar i Bygg- och miljönämndens
reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Bygg- och
miljönämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Bygg- och
miljönämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag,
med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Bygg- och miljönämndens
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Tjänsteskrivelse KS 18/0136 från den 6 april 2018
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Hon ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna Martin Normark (L), Niklas Odelberg (L), Börje Wredén (L) och
Anders Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet och anför följande.
”Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att inskränka nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är
kopplad till den nya dataskyddslagstiftningen. Det är olämpligt och vi
ifrågasätter om det ens är möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som
personuppgiftsansvarig, bara för att nämnderna använder vissa
kommungemensamma system. Enligt lagstiftningen ligger ansvaret hos den
myndighet som använder systemet, inte den som administrerar det. Det visas bl
a av att samma gäller om det är utomstående system som används.
Det framgår i ett ärende vid kommunstyrelsens senaste sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Jan Lannefelt (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer
kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 61
Revidering av reglemente för Tekniska
nämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0139

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändringar i Tekniska nämndens reglemente i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Tekniska
nämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Tekniska
nämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag, med
undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Tekniska nämndens
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Tjänsteskrivelse KS 18/0139 från den 6 april 2018
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Hon ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna Martin Normark (L), Niklas Odelberg (L), Börje Wredén (L) och
Anders Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet och anför följande.
”Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att inskränka nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är
kopplad till den nya dataskyddslagstiftningen. Det är olämpligt och vi
ifrågasätter om det ens är möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som
personuppgiftsansvarig, bara för att nämnderna använder vissa
kommungemensamma system. Enligt lagstiftningen ligger ansvaret hos den
myndighet som använder systemet, inte den som administrerar det. Det visas bl
a av att samma gäller om det är utomstående system som används.
Det framgår i ett ärende vid kommunstyrelsens senaste sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer
kommunjurist

Utdragsbestyrkande

15 (46)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 62
Revidering av reglemente för
Valnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0141

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändringar i Valnämndens reglemente i enlighet
med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Valnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Valnämndens
reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag, med undantag
av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Valnämndens reglemente.
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Tjänsteskrivelse KS 18/0141 från den 6 april 2018

Utdragsbestyrkande

16 (46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Hon ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna Martin Normark (L), Niklas Odelberg (L), Börje Wredén (L) och
Anders Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet och anför följande.
”Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att inskränka nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är
kopplad till den nya dataskyddslagstiftningen. Det är olämpligt och vi
ifrågasätter om det ens är möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som
personuppgiftsansvarig, bara för att nämnderna använder vissa
kommungemensamma system. Enligt lagstiftningen ligger ansvaret hos den
myndighet som använder systemet, inte den som administrerar det. Det visas bl
a av att samma gäller om det är utomstående system som används.
Det framgår i ett ärende vid kommunstyrelsens senaste sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer
kommunjurist

Utdragsbestyrkande

17 (46)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 63
Revidering av reglemente för
Kommunstyrelsen med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0135

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändringar i Kommunstyrelsens reglemente i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag, med undantag av följande; ”…samt för de kommungemensamma
system som används inom bl.a. personaladministration, ekonomi, IT, telefoni,
information, krisledning samt dokument- och ärendehantering.”

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Kommunstyrelsens reglemente.
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och
terminologi och för att tydliggöra Kommunstyrelsens personuppgiftsansvar för
uppgifter som behandlas i kommunövergripande system.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0135 från den 6 april 2018

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Hon ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 (46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna Martin Normark (L), Niklas Odelberg (L), Börje Wredén (L) och
Anders Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet och anför följande.
”Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att inskränka nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är
kopplad till den nya dataskyddslagstiftningen. Det är olämpligt och vi
ifrågasätter om det ens är möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som
personuppgiftsansvarig, bara för att nämnderna använder vissa
kommungemensamma system. Enligt lagstiftningen ligger ansvaret hos den
myndighet som använder systemet, inte den som administrerar det. Det visas bl
a av att samma gäller om det är utomstående system som används.
Det framgår i ett ärende vid kommunstyrelsens senaste sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer
kommunjurist

Utdragsbestyrkande

19 (46)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 64
Revidering av reglemente för Kulturoch fritidsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0137

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändringar i Kultur- och fritidsnämndens
reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kultur- och
fritidsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kultur- och
fritidsnämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag,
med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Kultur- och fritidsnämndens
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Tjänsteskrivelse KS 18/0137 från den 6 april 2018
Utdragsbestyrkande

20 (46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Hon ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna Martin Normark (L), Niklas Odelberg (L), Börje Wredén (L) och
Anders Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet och anför följande.
”Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att inskränka nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är
kopplad till den nya dataskyddslagstiftningen. Det är olämpligt och vi
ifrågasätter om det ens är möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som
personuppgiftsansvarig, bara för att nämnderna använder vissa
kommungemensamma system. Enligt lagstiftningen ligger ansvaret hos den
myndighet som använder systemet, inte den som administrerar det. Det visas bl
a av att samma gäller om det är utomstående system som används.
Det framgår i ett ärende vid kommunstyrelsens senaste sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer
kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 65
Revidering av reglemente för
Socialnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0138

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändringar i Socialnämndens reglemente i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Socialnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Socialnämndens
reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag, med undantag
av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Socialnämndens reglemente.
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Tjänsteskrivelse KS 18/0138 från den 6 april 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Hon ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna Martin Normark (L), Niklas Odelberg (L), Börje Wredén (L) och
Anders Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet och anför följande.
”Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att inskränka nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är
kopplad till den nya dataskyddslagstiftningen. Det är olämpligt och vi
ifrågasätter om det ens är möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som
personuppgiftsansvarig, bara för att nämnderna använder vissa
kommungemensamma system. Enligt lagstiftningen ligger ansvaret hos den
myndighet som använder systemet, inte den som administrerar det. Det visas bl
a av att samma gäller om det är utomstående system som används.
Det framgår i ett ärende vid kommunstyrelsens senaste sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer
kommunjurist

Utdragsbestyrkande

23 (46)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 66
Revidering av reglemente för
Utbildningsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0140

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändringar i Utbildningsnämndens reglemente i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag, med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla
personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen
är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med
de instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Utbildningsnämndens
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Tjänsteskrivelse KS 18/0140 från den 6 april 2018
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Hon ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Liberalerna Martin Normark (L), Niklas Odelberg (L), Börje Wredén (L) och
Anders Eklöf (L) reserverar sig mot beslutet och anför följande.
”Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att inskränka nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är
kopplad till den nya dataskyddslagstiftningen. Det är olämpligt och vi
ifrågasätter om det ens är möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som
personuppgiftsansvarig, bara för att nämnderna använder vissa
kommungemensamma system. Enligt lagstiftningen ligger ansvaret hos den
myndighet som använder systemet, inte den som administrerar det. Det visas bl
a av att samma gäller om det är utomstående system som används.
Det framgår i ett ärende vid kommunstyrelsens senaste sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer
kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 67
Årsredovisning 2017 för Brandkåren
Attunda
Dnr KS 18/0129

Beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2017 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år
2017 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2017.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 68

2018-05-16

Revisionsberättelse 2017
Dnr KS 18/0168

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter
under år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god
revisionssed i kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Revisionsberättelse 2017

•

Revisionernas redogörelse för verksamhetsåret 2017

•

Sakkunniga revisionernas granskningsrapport årsredovisning 2017

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet föreslog en annan budget och därmed helt andra prioriteringar
för verksamheten 2017. Resultatet är då följaktligen inte det vi önskade, därför
deltar vi inte i beslutet om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.”

Yttranden
Thomas Ljunggren (M) yttrar sig i ärendet.
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 69

2018-05-16

Årsredovisning 2017
Dnr KS 18/0022

Beslut
1. Årsredovisning 2017 godkänns.
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 12 mnkr.
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
Vänsterpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar inte i
beslutet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Årsredovisning 2017 godkänns.
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 12 mnkr.
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en
sammanställd redovisning tagits fram.
Kommunledningskontoret har den 4 april 2018 i förslag till årsredovisning
2017 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning,
personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats
med iakttagande av god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett resultat på 44,1 mnkr.
Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 12 mnkr.
Balanskravsresultatet är 34,1 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.
Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella
målen för god ekonomisk hushållning 2017 i stort sett har infriats.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 april 2018.

•

Årsredovisning 2017.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet som innebär att årsredovisningen
godkänns. Den politik som bedrivits under 2017 är inte den som vänsterpartiet
föreslog och vi kan därför inte heller godkänna den.”

Yttranden
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 70

2018-05-16

Förvaltade stiftelsers bokslut 2017
Dnr KS 18/0100

Beslut
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2017 godkänns.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den ekonomiska
förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2017 godkänns.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2017. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2017 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2017.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018

•

Förvaltningsberättelser 2017 för kommunens förvaltade stiftelser

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 71
arkiv

2018-05-16

Förslag till riktlinjer för hantering av
Dnr KS 18/0035

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare arkivreglemente för Upplands-Bro
kommun och antar samtidigt ”Riktlinjer för hantering av arkiv” enligt råd från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Riksarkivet.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår åt kommunfullmäktige att upphäva tidigare
arkivreglemente för Upplands-Bro kommun och samtidigt anta ”Riktlinjer för
hantering av arkiv” enligt råd från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
samt Riksarkivet.

Sammanfattning
Nuvarande arkivreglemente för Upplands-Bro kommun antogs av
kommunfullmäktige 2005-02-16 (dnr KS 2004/0356). Bestämmelserna om
arkiv är i behov av uppdatering. SKL och Riksarkivet har tagit fram ”Riktlinjer
för hantering av arkiv” som utarbetats i samarbete med Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågor och har publicerats i ”Vem bestämmer om arkiv i
kommunen? – råd om styrning av den kommunala arkivverksamheten” (2015).
Riktlinjerna är utformade med hänsyn tagen till lagar och förordningar som
styr arkivmyndighetens skyldigheter och befogenheter. I riktlinjerna tydliggörs
bland annat ansvarsfördelning, hantering av arkiv i samband med
organisationsförändringar samt bestämmelser om gallring. Syftet med en
övergång från arkivreglemente till riktlinjer om arkiv är att kunna möta
förändrade förutsättningar. I många kommuner, landsting och regioner
innehåller arkivreglementena föråldrade råd och bestämmelser som inte på ett
optimalt sätt är reglerar arkivverksamheten i en modern förvaltning.
Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna antas i sin helhet med tillägg
som reglerar ansvar och skyldigheter i samband med arkivmyndighetens
inspektioner av arkivvården i kommunens verksamheter.
Möjlighet finns att komplettera riktlinjerna med särskilda föreskrifter enligt
§16 arkivlagen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontoret, kanslistabens tjänsteskrivelse med bilaga
den 5 april 2018

Beslutet skickas till:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-05-16

Socialkontoret
Utbildningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Revisionen
Upplands-Bro hus AB
Upplands-Bro kommunfastigheter
Upplands-Bro kommunföretag AB
Österhöjdens garage AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 72
Entledigande av Anitha Nygårds (SD)
från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Kommunfullmäktige
Dnr KS 18/0161

Beslut
1. Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i
Kommunfullmäktige.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i Stockholms
län.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) begärde den 3 april 2018 att bli entledigad från uppdraget
som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkom den 3 april 2018

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Anitha Nygårds
Länsstyrelsen i Stockholms län
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

33 (46)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 73
Entledigande av Anitha Nygårds (SD)
från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Socialnämnden
Dnr KS 18/0156

Beslut
Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i
Socialnämnden.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) begärde den 3 april 2018 att bli entledigad från uppdraget
som ordinarie ledamot i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkom den 3 april 2018.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Anitha Nygårds
Socialnämnden
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

34 (46)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 74
Val av ny ledamot till Socialnämnden
efter Anitha Nygårds (SD)
Dnr KS 18/0158

Beslut
Anette Nyberg (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Socialnämnden efter
Anitha Nygårds (SD).

Valberedningens förslag till beslut
Anette Nyberg (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Socialnämnden efter
Anitha Nygårds (SD).

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i Socialnämnden från och med Kommunfullmäktige den 16
maj 2018. Ny ersättare bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från den 16 maj 2018.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Anette Nyberg
Socialnämnden
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 75
Entledigande av Anitha Nygårds (SD)
från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 18/0159

Beslut
Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i
Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) begärde den 3 april 2018 att bli entledigad från uppdraget
som ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkom den 3 april 2018

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Anitha Nygårds (SD)
Utbildningsnämnden
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 76
Val av ny ledamot till
Utbildningsnämnden efter Anitha Nygårds (SD)
Dnr KS 18/0160

Beslut
Johan Tholander (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden
efter Anitha Nygårds (SD).

Valberedningens förslag till beslut
Johan Tholander (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden
efter Anitha Nygårds (SD).

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden från och med Kommunfullmäktige
den 16 maj 2018. Ny ersättare bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från den 16 maj 2018.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Johan Tholander
Utbildningsnämnden
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 77
Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Josephine-Charlotte
Halvarsson (MP)
Dnr KS 17/0216

Beslut
Christian Kronsell (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).

Valberedningens förslag till beslut
Christian Kronsell (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).

Sammanfattning
Utbildningsnämnden behöver utse en ny ersättare för Josephine-Charlotte
Halvarsson (MP).

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Christian Kronsell
Utbildningsnämnden
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 78
Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C)
Dnr KS 18/0053

Beslut
Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C)
bordläggs.

Valberedningens förslag till beslut
Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C)
bordläggs.

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
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Kerstin Arvidsson (C),
KF § 28

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 79
Val av ny ordinarie ledamot i
Norrvattens förbundsfullmäktige efter Moslim Ali
Akill (MP)
Dnr KS 18/0059

Beslut
Andrée Wright (MP) utses till ny ordinarie ledamot i Norrvattens
förbundsfullmäktige efter Moslim Akill Ali (MP).

Valberedningens förslag till beslut
Andrée Wright (MP) utses till ny ordinarie ledamot i Norrvattens
förbundsfullmäktige efter Moslim Akill Ali (MP).

Sammanfattning
Norrvattens förbundsfullmäktige behöver utse en ny ordinarie ledamot efter
Moslim Ali Akill (MP).

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Andrée Wright
Norrvatten
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 80
Val av ny ledamot i Valnämnden efter
Moslim Ali Akill (MP)
Dnr KS 17/0224

Beslut
Sebastian Blomberg (MP) väljs till ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Ali
Akill (MP).

Valberedningens förslag till beslut
Sebastian Blomberg (MP) väljs till ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Ali
Akill (MP).

Sammanfattning
Moslim Ali Akill (MP) har den 13 september 2017 KF § 118 entledigats från
sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden. Ny ledamot bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande KF § 118

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Sebastian Blomberg
Valnämnden
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 81
Entledigande av Emil Hellblom (S) från
sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden
Dnr KS 18/0201

Beslut
Emil Hellblom (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.

Sammanfattning
Emil Hellblom (S) begärde den 16 maj 2018 att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande den 16 maj 2018

Beslut sänds till
• Emil Hellblom
• Tekniska nämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 82
Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Emil Hellblom (S)
Dnr KS 18/0202

Beslut
Linnéa Nilsson (S) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Emil
Hellblom (S).

Valberedningens förslag till beslut
Linnéa Nilsson (S) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Emil
Hellblom (S).

Sammanfattning
Emil Hellblom (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden från och med Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
maj 2018. Ny ersättare bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 16 maj 2018

Beslut sänds till
• Linnéa Nilsson
• Tekniska nämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 83
Entledigande av Johan Tireland (SD)
från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 18/0199

Beslut
Johan Tireland entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Johan Tireland (SD) begärde den 16 maj 2018 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkom den 16 maj 2018

Beslut sänds till
• Johan Tireland
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret
• Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 84
Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Johan Tireland (SD)
Dnr KS 18/0200

Beslut
Jörgen Ättner (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Johan
Tireland (SD).

Valberedningens förslag till beslut
Jörgen Ättner (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Johan
Tireland (SD).

Sammanfattning
Johan Tireland (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare
i Utbildningsnämnden från och med Kommunfullmäktiges sammanträde den
16 maj 2018. Ny ersättare bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 16 maj 2018.

Beslut sänds till
• Jörgen Ättner
• Utbildningsnämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 85

Justerandes sign

2018-05-16

Anmälningar

1.

Motion om mensskydd
Dnr KS 18/0127

2.

Tekniska nämndens beslut § 6 - Riktlinjer för blomlådor på kommunala
gator
Dnr KS 18/0154

3.

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 22 mars 2018 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut
Dnr

4.

Revisionsrapport samt revisionsskrivelse - Granskning av Upplands-Bro
kommuns kris- och katastrofberedskap
Dnr KR 18/0001

5.

Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg
Dnr KS 18/0170

6.

Motion om skyddskläder till personalen på förskolor
Dnr KS 18/0188

7.

Svar med anledning av öppet brev till regeringen
Dnr KS 17/0384

Utdragsbestyrkande

46 (46)

