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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2017-12-20

Stora scenen, 2017-12-20, kl. 18.30 – 21.30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

32 ordinarie ledamöter, § 160-164
31 ordinarie ledamöter, § 165-182

7 tjänstgörande ersättare, § 160164
8 tjänstgörande ersättare, § 165182
5 icke-tjänstgörande ersättare, §
160-164
4 icke-tjänstgörande ersättare, §
165-182

Övriga deltagare

Karl Öhlander, utvecklingschef och Jennifer Lendeng, kommunsekreterare.

Utses att justera

Helena Austrell (S)

Justeringens plats och tid

Anitha Nygårds (SD)

Kommunledningskontoret 2017-12-27
kl. 09.00

Paragrafer

§§ 160 - 182

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng
..................................................................

Ordförande

Justerare

Jan-Erik Björk (KD)
..................................................................

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

Helena Austrell (S)

Anitha Nygårds (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Datum för anslags uppsättande:

2017-12-29

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2018-01-19
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2017-12-20

Innehållsförteckning
§ 160

Medborgarförslag om datumparkering i
Upplands-Bro kommun

4

§ 161

Medborgarförslag om ett tillgängligt
Upplands-Bro

5

§ 162

Medborgarförslag om att stoppa
försäljningen av Villa Skoga

6

§ 163

Medborgarförslag om att skapa en
Beybladepark samt turnering

7

§ 164

Antagande Brogård 1:84 m.fl.
(Tegelhagen)

8

§ 165

Revidering av äldreplan 2014 - 2020

11

§ 166

Hemställan från Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda om upplåning för
möjlighet till finansiering av brandstationer
via kommuninvest

13

§ 167

Partistöd 2018

15

§ 168

Partistöd och lokalbidrag för partier
representerade i Kommunfullmäktige

16

§ 169

Ersättning för förtroendevalda 2018

18

§ 170
§ 171

Investering i Ringblommans förskola
Interpellation till Utbildningsnämndens
ordförande

19
20

§ 172

Interpellation om resurser för undervisning
av grundskolans elever

21

§ 173

Enkel fråga om hur kommunen kan
bemöta och motverka hedersrelaterat våld

22

§ 174

Val av ombud till ägarråd i Inera AB

23

§ 175

Val av suppleant i styrelsen för
Österhöjdens garage AB

24

§ 176

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

25

§ 177

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

26

§ 178

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Sune Larsson (M)

27

§ 179

Val av ledamöter och suppleanter till
Upplands-Bro kommunföretag AB för år
2018

28

§ 180

Val av ledamöter och suppleanter till AB
Upplands-Brohus år 2018

29

§ 181

Val av ledamöter till Upplands-Bro
kommunfastigheter AB under år 2018

30

§ 182

Anmälningar

31
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Närvarande ledamöter och ersättare
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M)
Camilla Janson (S)
Rolf Nersing (S)
Johan Tireland (SD)
Minna Ahokas (M)
Catharina Andersson (S)
Martin Normark (L)
Kerstin Åkare (V)
Lisa Edwards (C)
Conny Timan (S)
Börje Wredén (L)
Fredrik Kjos (M)
Jan Stefanson (KD)
Seid Alajbegovic (S)
Hibo Salad Ali (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Mattias Peterson (C)
Lisbeth Waern (M)
Göran Malmestedt (M)
Niklas Odelberg (L)
Naser Vukovic (S)
Jan Lannefelt (S)
Marcus Sköld (M)
Birgitta Nylund (S)
Anitha Nygårds (SD)
Khalouta Simba (V) § 160-164
Paul Gustavsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Tom Slettengren (M)
Helena Austrell (S)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
Tilman D. Thulesius (MP)

Mariana Ledesma (MP)
Mary Svenberg (S)
Rolf Andersson (M)
Stanislaw Lewalski (M)
Björn-Inge Björnberg (S)

Annika Falk (S)
Annelies Lindblom (V) §165-182

Närvarande ersättare
Anni Ullberg (S)
Björn Elfvelin (M)
Marianne Stigle (L)
Ricard Koljo (C)
Berit Brofalk (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 160

2017-12-20

Medborgarförslag om datumparkering i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 17/0361

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
Lasse Peterson har den 24 augusti 2017 inkommit med ett medborgarförslag
om datumparkering i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 24 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Frågeställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 161

2017-12-20

Medborgarförslag om ett tillgängligt
Upplands-Bro
Dnr KS 17/0003

Beslut
Kommunfullmäktige besvarar förslaget med att Kommunen bekräftar att det
finns utmaningar i fråga om Tillgänglighet. Det uppmärksammar både
förslagsställaren och den inventering som har genomförts. Kommunen arbetar
med att belysa denna fråga alltmer och perspektivet finns alltid med när projekt
genomförs i kommunens regi.
__________

Sammanfattning
Sven Aivert har inkommit med ett förslag om tillgänglighetsanpassning i
Upplands-Bro kommun. Han uttrycker en besvikelse över hur kommunen har
hanterat tillgänglighetsfrågan hittills. Bland annat så nämner han att
kommunens egna byggnationer ofta brister i tillgänglighetssynpunkt där
exempelvis Brohuset inte har en enda toalett som är tillgänglighetsanpassad.
Frågan är viktig och därför jobbar kommunen kontinuerligt med den. Under
2017 har det exempelvis genomförts både en tillgänglighetsdag för
medarbetare och politiker, samt en tillgänglighetsinventering av kommunens
fastigheter. Utöver detta finns även ett tillgänglighetsråd som konsulteras i
denna fråga.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2017

•

Medborgarförslag daterat den 5 januari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 162

2017-12-20

Medborgarförslag om att stoppa
försäljningen av Villa Skoga
Dnr KS 17/0389

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
__________

Sammanfattning
Rose-Marie Wigren inkom den 19 december 2017 om att stoppa försäljningen
av Villa Skoga.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 163

2017-12-20

Medborgarförslag om att skapa en
Beybladepark samt turnering
Dnr KS 17/0388

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

Sammanfattning
Edwin Jonsson har den 19 december 2017 inkommit med ett medborgarförslag
om att anordna en Beybladepark och att kommunen arrangerar en
Beybladeturnering.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 164

2017-12-20

Antagande Brogård 1:84 m.fl.
(Tegelhagen)
Dnr KS 15/0018

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utställningsutlåtandet
avseende utställningen av detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl.
(Husbytorp-Tegelhagen).
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Brogård
1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och särskild sammanställning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta exploateringsavtalet avseende
genomförandet av detaljplanen.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
utställningsutlåtandet avseende utställningen av detaljplanen för
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen).
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och särskild
sammanställning.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
exploateringsavtalet avseende genomförandet av detaljplanen.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår Kommunfullmäktige om ett tillägg att det liggandet
förslaget kompletteras med att minst hälften av bostäderna som byggs ska vara
hyresrätter.

Sammanfattning
2008 inleddes ett arbete med att ta fram en detaljplan för delar av den mark
som tidigare hörde till Brogårds säteri, Brogård 1:84. Planens nordliga gräns
återfinns cirka 650 meter sydost om Bro järnvägsstation. I öster gränsar
området mot Bro Hof Slott Golf Club och ängs- och jordbruksmark, i söder
mot Mälaren, i väster mot Rättarboda samt i norr mot Ginnlögs väg. Området
är 101 hektar stort, varav cirka 23 hektar ingår som vattenområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Planarbetet inleddes med att ta fram ett planprogram och detta godkändes av
Kommunfullmäktige 2011. I programmet föreslogs mellan 1200 och1400
bostäder. Ett samrådsförslag med cirka 2100 bostäder visades upp våren 2015.
Ett reviderat förslag, där antalet föreslagna bostäder minskats till 1500, ställdes
ut från december 2016 till januari 2017. Efter utställningen har en del mindre
justeringar gjorts i planförslaget som nu skickas till Kommunfullmäktige för
antagande. Efter utställningen har Länsstyrelsen upphävt tidigare strandskydd i
enlighet med planhandlingarna. Till planen har en miljökonsekvensbeskrivning
gjorts. De åtgärder som föreslås i denna för att minska planens miljöpåverkan
har samlats i en särskild sammanställning.

Beslutsunderlag
•

Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige den 15 december
2011 § 162

•

Detaljplaneprogram för Husbytorp-Tegelhagen inklusive
samrådsredogörelse del 1, godkända av Kommunfullmäktige den 17
februari 2011, §2

•

Samrådsredogörelse, del 2, godkänt av kommunstyrelsen 16 november
2016, § 156

•

Utställningsutlåtande, Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) den
14 november 2017

•

Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd, den 9 november
2017

•

Förslag till plankarta, Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) den
14 november 2017, antagandehandling

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Johan Tireland (SD) yttrar sig.
Fredrik Kjos (M) och Tom Slettengren (M) yttrar sig och yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Åkare (V) yttrar sig.
Lisa Edwards (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett tillägg till beslutet enligt Kerstin Åkare (V)
och ställer frågan till Kommunfullmäktige att avslå förslag till tillägg.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige avslår förlag till tillägg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Reservationer och särskilda uttalanden
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) och Anitha Nygårds (SD) medges lämna följande
protokollsanteckning:
” Glas och betong i en själslös blandning med ett fullständigt intetsägande
existerande är det som fyller en del av inspirationsbilderna. Denna tafflighet
och idéfattigdom är endast att beklaga med tanke på de möjligheter som
faktiskt finns. Vi har ett vackert naturområde med en gedigen kulturhistorisk
koppling som vi nu ska bebygga. Låt oss då försöka att spegla det vackra i den
redan befintliga omgivningen. Ge området en själ och gör det levande. Bygg in
ett värde utöver det funktionella värdet och låt det inte enbart bli ett medel för
att uppfylla ett kortsiktigt mål. ”
Fredrik Kjos (M) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Det behövs trygghetsskapande utformning av byggnader, ytor, torg, vägar och
gc-vägar. Exempelvis genom belysning.
Det måste säkerställas att det kommer finnas tillräckligt med parkeringsplatser
vid Bro pendeltåg.
Boende i Upplands-Bro ska veta att man långsiktigt kan lita på Upplands-Bro
kommun. I det ingår att man inte går in och genomför begränsningar,
expropriation eller liknande om det inte är helt nödvändigt. Strandpromenaden
behöver inte nödvändigtvis gå utmed vattnet hela vägen mellan Fiskartorp och
Tegelbruksområdet. Den ska vika av inåt land istället för att skära av
fastighetsägares marker.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bro Mälarstrand AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 165

2017-12-20

Revidering av äldreplan 2014 - 2020
Dnr KS 17/0051

Beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade planen för äldreomsorgen för
perioden 2014 – 2020.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
Kommunfullmäktige antar den reviderade planen för äldreomsorgen för
perioden 2014 – 2020.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige avslår äldreplanen.

Sammanfattning
Den 23 maj § 56 beslutade Socialnämnden att anta förslag på reviderad
Äldreplan 2014–2020 för beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 30 augusti § 89 att återremittera
förslag på Äldreplan 2014–2020 till Socialnämnden med beslutet att granska
och justera innehållet i planen. Syftet med återremitteringen var att
Socialnämnden skulle ta bort de angivna nämndmålen år 2017.
Äldreplan 2014–2020 är nu reviderad utifrån Kommunstyrelsens beslut den 30
augusti 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2017

•

Förslag till revidering av äldreplanen för perioden 2014 – 2020

Yttranden
Kerstin Åkare (V) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt Kommunstyrelsen
och enligt Kerstin Åkare (V).
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
•

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 166

2017-12-20

Hemställan från Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda om upplåning för
möjlighet till finansiering av
brandstationer via kommuninvest
Dnr KS 16/0369

Beslut
1. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektion, med Kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektör som ersättare att för kommunalförbundets
räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 66 000 000 kr
motsvarande de lån som förfaller till betalning.
2. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektion, med Kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektör som ersättare att för kommunalförbundets
räkning nyupplåna, det vill säga öka kommunalförbundets skulder med
184 000 000 kr.
3. Upplands-Bro kommun beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
__________

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda har gjort en hemställan till
medlemskommunerna om att de ska ges möjlighet att låna upp erforderliga
likvida medel, totalt 250 miljoner kronor, via Kommuninvest för att lösa
befintliga lån hos Swedbank samt finansiera byggnation av nya brandstationer i
Sollentuna och Märsta alternativt Upplands-Väsby. De hemställer även om
kommunal borgen för dessa lån.
Kommuninvest kräver kommunal borgen för att Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda ska ges möjlighet att låna via dem. Borgensåtagandet
avser hela skuldbeloppet solidariskt för var och en av medlemskommunerna.
Åtagandet innebär att kommunen ikläder sig en risk. Risken för att
borgensåtagandet ska behöva infrias bedöms som liten.
Av förbundsordningen för Kommunalförbundet Brandkåren Attunda framgår
att borgensåtagandet fördelas på samma sätt som övriga kostnader. I bokslutet
2016 var Upplands-Bro kommuns andel 10,4 procent.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
•

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Hemställan från Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Yttranden
Tom Slettengren (M) yttrar sig.
Camilla Janson (S) yttrar sig.
Catharina Andersson (S) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 167

2017-12-20

Partistöd 2018
Dnr KS 17/0335

Beslut
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för partistöd i
Upplands-Bro kommun.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (4 Kap §§ 31 – 32 i nya Kommunallagen) ska de
partier som finns representerade i kommunfullmäktige lämna in årlig
redovisning för hur partistödets använts. Redovisningen ska beskriva hur
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin.
Samtliga partier har inkommit med redovisningar. Kommunledningskontoret
föreslår därmed att partistöd betalas ut för 2018 i enlighet med gällande regler.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2017.

•

Partiernas redovisningar av använt partistöd 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 168

2017-12-20

Partistöd och lokalbidrag för partier
representerade i Kommunfullmäktige
Dnr KS 17/0320

Beslut
1. Nivån för partistöd lämnas oförändrad med ett stöd enligt principen:
Grundstöd:
Ett förhöjt prisbasbelopp lämnas i grundstöd för första och andra
mandatet i Kommunfullmäktige.
Mandatstöd:
För tredje mandatet och mandat däröver i Kommunfullmäktige lämnas
mandatstöd med 54% av ett förhöjt prisbasbelopp.
Båda stöden ska redovisas enligt regler för kommunalt partistöd i
Upplands-Bro antaget den 10 oktober 2016, Kf § 89
2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp på två
förhöjda prisbasbelopp.
Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska kostnaden.
__________

Sammanfattning
Partistöd
Det lokala partistödet regleras i kommunallagen och Kommunfullmäktige
beslutade i oktober 2016 att anta Sveriges kommuner och landsting (SKL)
kommungemensamma regler för partistödet.
Demokratikommittén har i samråd om nivåer på partistödet varit överens om
att dagens nivåer inte behöver justeras, då en eventuell förändring inte kan
styrkas.
Lokalbidrag
Varje parti som är representerade i Kommunfullmäktige är berättigade till max
två förhöjda prisbasbelopp i form av lokalbidrag. Utbetalningen till partierna
grundar sig på den faktiska kostnaden som partierna redovisar i form av
hyresunderlag.
Demokratikommittén har i samråd om nivåer på lokalbidraget varit överens om
att dagens nivåer inte behöver justeras.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2017
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

•

Beslut om regler för partistöd från den 19 oktober 2016, Kf 89

•

Beslut från Demokratikommittén den 6 september och den 25 oktober
2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Partier representerade i Kommunfullmäktige
Handläggare för utbetalning av partistöd och lokalbidrag

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 169

2017-12-20

Ersättning för förtroendevalda 2018
Dnr KS 17/0321

Beslut
1. Ersättningsnivåer beslutade den 17 december 2014 (KF § 174) ska
fortsatt justeras efter riksdagsledamotsprisindex årligen.
2. Ledamöter i nämndernas/styrelsens presidium får behålla sitt fasta
arvode till årsskiftet de år ett val till Kommunfullmäktige genomförs.
__________

Sammanfattning
Den 17 december 2014 beslutade Kommunfullmäktige om nivåer för arvoden,
som därefter årligen ska revideras enligt riksdagsledamotsindex.
Kommunfullmäktige inrättade i februari 2017, Kf § 8 en Demokratikommitté
som bland annat ska bereda och komma med förslag när det gäller de
förtroendevaldas arvoden.
Demokratikommittén har under 2017 behandlat frågan om arvoden och föreslår
Kommunfullmäktige att inte ändra beslutet från år 2014 i sak, men att göra ett
tillägg gällande de fast arvodena för nämndernas presidier.
Tillägget innebär att de som har uppdrag i presidierna får behålla det fasta
arvodet året ut efter ett val till Kommunfullmäktige. Förslaget grundar sig på
att det kan innebära en ekonomisk omställning för den enskilda ledamoten i
något av presidierna och villkoras med att ledamoten finns tillgänglig för en
eventuell överlämning av uppdraget.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2017

•

Demokratikommitténs beslut per den 25 oktober 2017, § 13

•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2014, Kf § 174

Yttranden
Minna Ahokas (M) yttrar sig.
Annika Falk (S) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Personalstaben

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 170

2017-12-20

Investering i Ringblommans förskola
Dnr KS 17/0336

Beslut
1. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra
nybyggnation av Ringblommans förskola vid Ringvägen i Kungsängen
i enlighet med Utbildningskontorets och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB:s förslag.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld för
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån om högst 80 mnkr för att
genomföra nybyggnationen i enlighet med Utbildningskontorets och
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s förslag
3. En borgensavgift på 0,35% uttas.
__________

Sammanfattning
För att kunna fullfölja kommunens skyldigheter om att erbjuda förskoleplats till
barn folkbokförda i kommunen, behöver Utbildningsnämnden utöka antalet
förskoleplatser i båda kommunens tätorter.
Ett förslag har tagits fram av Utbildningsnämnden och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB om nybyggnation av en förskola på Ringvägen –
Ringblommans förskola. Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB i uppdrag att genomföra nybyggnationen.
För uppdraget tecknar Upplands-Bro Kommun borgen som för egen skuld för lån
om högst 80 mnkr. Borgensavgift om 0,35% uttas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-15.

Yttranden
Lisa Edwards (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 171

2017-12-20

Interpellation till Utbildningsnämndens
ordförande
Dnr KS 17/0357

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
__________

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L) inkom med en interpellation till
Utbildningsnämndens ordförande varför Liberaler och Moderater i
Utbildningsnämnden inte informerats om vilka personal reduceringar som
genomförts i Utbildningsnämndens verksamheter för att få en budget i balans
får ställas.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 22 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 172

2017-12-20

Interpellation om resurser för
undervisning av grundskolans elever
Dnr KS 17/0372

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
__________

Sammanfattning
Börje Wredén (L) inkom med en interpellation till Utbildningsnämndens
ordförande om resurser för undervisning av grundskolans elever.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 11 december 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 173

2017-12-20

Enkel fråga om hur kommunen kan
bemöta och motverka hedersrelaterat
våld
Dnr KS 17/0382

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas men på grund av
hastigt förhinder besvaras frågan vid nästa sammanträde.
__________

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) inkom den 17 december 2017 med en enkel fråga till
Socialnämndens ordförande.

Beslutsunderlag
•

Enkel fråga från Kerstin Åkare (V) inkommen den 17 december 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 174

2017-12-20

Val av ombud till ägarråd i Inera AB
Dnr KS 17/0353

Beslut
Kommunfullmäktige utser utvecklingschef Karl Öhlander som representant för
Upplands-Bro kommun till ägarråd i Inera AB.
__________

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förvärvade Inera AB och
erbjöd tidigare i år samtliga kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i företaget. Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälsooch sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blivit delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att
möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett
viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd.
Vid ägarråd i Inera AB föreslås utvecklingschef Karl Öhlander utses som
representant för kommunen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utvecklingschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 175

2017-12-20

Val av suppleant i styrelsen för
Österhöjdens garage AB
Dnr KS 17/0359

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse kanslichef Andrea Andersson till
suppleant i Österhöjdens garage AB.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är majoritetsägare i Österhöjdens garage AB (51 %)
och har rätt att utse två ledamöter och upp till två suppleanter. Det finns en
vakant post som suppleant och därmed bör Kommunfullmäktige utse en person
till detta uppdrag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Österhöjdens garage AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 176

2017-12-20

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter JosephineCharlotte Halvarsson (MP)
Dnr KS 17/0216

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) bordläggs.
__________

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

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 177

2017-12-20

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val ny ledamot i Valnämnden efter Moslim
Akill Ali (MP) bordläggs.
__________

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

Den valde
Valnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 178

2017-12-20

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Sune Larsson (M)
Dnr KS 17/0269

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Sune Larsson (M) bordläggs.
__________

Sammanfattning
Sune Larsson (M) entledigades den 6 september 2017, KF § 127 från uppdrag
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Ny ersättare bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Sune Larsson (M), KF
§ 127

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Den valde

Utdragsbestyrkande

27 (31)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 179

2017-12-20

Val av ledamöter och suppleanter till
Upplands-Bro kommunföretag AB för år
2018
Dnr KS 17/0378

Beslut
1. Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP), Fredrik Kjos (M), Mait Johansson (M) och Ingemar
Hägg (L) utses till ledamöter i Upplands-Bro kommunföretag AB under
2018.
2. Anni Ullberg (S), Lars Axelsson (M) och Christina Brofalk (C) utses
till suppleanter i Upplands-Bro kommunföretag AB under år 2018.
3. Jan Stefanson (KD) utses till ordförande, Camilla Janson (S) utses till
förste vice ordförande och Fredrik Kjos (M) till andre vice ordförande
under år 2018.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro Kommunföretag AB beslutade i april 2015 om en förändrad
bolagsordning som innebär att ledamöter och suppleanter, ordförande, förste
vice ordförande och andre vice ordförande ska väljas varje år av
Kommunfullmäktige. Bolagsordningen anger även hur många ledamöter som
styrelsen ska bestå av och antalet ledamöter är lägst fem och högst nio stycken
samt minst tre suppleanter.

Beslutsunderlag
•

Bolagsordning från april 2015

•

Registreringsbevis från den 4 september 2015

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommunföretag AB
De valda ledamöterna
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 180

2017-12-20

Val av ledamöter och suppleanter till
AB Upplands-Brohus år 2018
Dnr KS 17/0379

Beslut
1. Birgitta Nylund (S), Tommy Svensson (S), Anna Norberg (MP),
Christina Brofalk (C), Mait Johansson (M), Lars Axelsson (M), Gunnar
Gredenman (L) utses till ledamöter i AB Upplands-Brohus under år
2018.
2. Christian Kronsell (S), Jan-Erik Björk (KD) och Jan Jansson (M) utses
till suppleanter för AB Upplands-Brohus under år 2018.
3. Birgitta Nylund (S) utses till ordförande, Anna Norberg (MP) utses till
förste vice ordförande och Mait Johansson (M) utses till andre vice
ordförande i styrelsen för AB Upplands-Brohus under 2018.
__________

Sammanfattning
AB Upplands-Brohus antog den 23 april 2015 en ny bolagsordning som anger
bolagets styrelse, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande varje
år ska väljas av Kommunfullmäktige och bestå av minst fem ledamöter och
högst nio ledamöter samt tre suppleanter.

Beslutsunderlag
•

Bolagsordning för AB Upplands-Brohus antagen den 23 april 2015

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
De valda
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 181

2017-12-20

Val av ledamöter till Upplands-Bro
kommunfastigheter AB under år 2018
Dnr KS 17/0380

Beslut
1. Helena Austrell (S), Lars Andersson (S), Jan-Erik Björk (KD), Ricard
Koljo (C), Lars Axelsson (M), Mait Johansson (M), Gunnar Gredenman
(M) (L) utses till ledamöter i Kommunfastigheter AB under 2018.
2. Birgitta Holmström (S), Tilman D. Thulesius (MP) och Jan Jansson (M)
utses till suppleanter i Kommunfastigheter AB under år 2018.
3. Helena Austrell (S) utses till ordförande, Ricard Koljo (C) utses till
förste vice ordförande och Mait Johansson (M) utses till andre vice
ordförande.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommunföretag AB beslutade den 23 april 2015 om en ny
bolagsordning som innebär att en ny styrelse årligen ska väljas av
Kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och högst nio
ledamöter, minst fem och högst nio suppleanter samt ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.

Beslutsunderlag
•

Bolagsordning antagen den 23 april 2015

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter AB
De valda
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 182

Justerandes sign

2017-12-20

Anmälningar

1.

Sammanträdesprotokoll Käppalaförbundet 2017-11-14

2.

Interpellation om användandet av kommunala medel för politiskt
kampanjarbete

3.

Interpellation om varför oppositionens motioner inte besvaras

Utdragsbestyrkande

31 (31)

