1 (57)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2017-09-13

Stora scenen, 2017-09-13 kl. 18:30 – 22:30

Ajournering
Ledamöter
Beslutande

Närvarande ersättare

35 ordinarie ledamöter

Övriga deltagare

3 antal ersättare
11 icke-tjänstgörande ersättare

Karl Öhlander, utvecklingschef, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare,
Maria Johansson, kommundirektör, Mathias Rantanen,
samhällsbyggnadschef, Eva Folke, socialchef, Kaj Söder, utbildningschef, §
95-109.

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-09-25
kl. 12:00

Paragrafer

§§ 95 - 130

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Solange Olame Bayibsa (S)

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

Justerare

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

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

Rolf Nersing (S)

Göran Malmestedt (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Datum för anslags uppsättande:

2017-09-25

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-10-17
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2017-09-13

Innehållsförteckning
§ 95

Medborgarförslag gällande
uppställningsplats för husbilar och
husvagnar

5

§ 96

Medborgarförslag om basketbollkorgar på
Klockardalen IP

6

§ 97

Medborgarförslag om service till äldre

7

§ 98

Medborgarförslag om att varje nybyggt
flerbostadshus ska ha två
parkeringsplatser per lägenhet

8

§ 99

Medborgarförslag om att bygga ett utegym
i Bro

9

§ 100

Medborgarförslag om att riva
Sparbankshuset och återställa torget

10

§ 101

Medborgarförslag angående
djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen

11

§ 102

Medborgarförslag om att sätta upp
informationsskylt på kommunhuset

12

§ 103

Motion om framtagande av handlingsplan
kring särskilt begåvade barn

13

§ 104

Motion om policy för internationalisering

17

§ 105

Svar på motion om hur de kommunala
skolorna arbetar förebyggande för att
förhindra smittspridning

18

§ 106

Svar på motion om att utreda hur
kommunens förebyggande arbete och
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam
sjukdom ser ut

20

§ 107

Redovisning av obesvarade motioner

22

§ 108

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2017

23

§ 109

Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB

24

§ 110

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp
1– antagande av detaljplan

25

§ 111

Tilläggsavtal till Köpeavtal samt
Överenskommelse om exploatering inom
del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 1 Tornet
bostadsproduktion AB

30

§ 112

Köpeavtal samt Överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 AB
Upplands-Brohus

32
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

2017-09-13

§ 113

Köpeavtal samt Överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 ByggFast AB

34

§ 114

Riktlinjer för bostadsförsörjning

36

§ 115

Enkel fråga om Hagtorp

40

§ 116

Interpellation till Camilla Jansson om
strategi för kommunens äldre byggnader

41

§ 117

Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden
och Socialnämnden efter JosephineCharlotte Halvarsson (MP)

42

§ 118

Entledigande av Moslim Akill Ali (MP) från
uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige samt ledamot i
Valnämnden

43

§ 119

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

44

§ 120

Entledigande av Yonnie Johansson (MP)
från uppdrag som ordinarie ledamot i
Bygg- och miljönämnden

45

§ 121

Val av ny ledamot i Bygg- och
miljönämnden efter Yonnie Johansson
(MP)

46

§ 122

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Mariana Ledesma (MP)

47

§ 123

Entledigande av Berit Brofalk (C) från
uppdrag som ordinarie ledamot i
Socialnämnden

48

§ 124

Val av ny ledamot i Socialnämnden efter
Berit Brofalk (C)

49

§ 125

Entledigande av Ricard Koljo (C) från
uppdrag som ersättare i Socialnämnden

50

§ 126

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter
Ricard Koljo (C)

51

§ 127

Entledigande av Sune Larsson (C) från
uppdrag
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

52

§ 128

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

53

§ 129

Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredning 2018

54

§ 130

Anmälningar

57

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Närvarande ledamöter och ersättare
Tjänstgörande ledamöter
Solange Olame Bayibsa, ordförande (S)
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M)
Camilla Janson (S)
Rolf Nersing (S)
Nawzad Hamasharif (MP)
Tjänstgörande ersättare
Minna Ahokas (M)
Ricard Koljo (C)
Catharina Andersson (S)
Rolf Andersson (M)
Martin Normark (L)
Annelies Lindblom (V)
Kerstin Åkare (V)
Mary Svenberg (S), §111-130
Anna Norberg (MP)
Conny Timan (S)
Närvarande ersättare
Börje Wredén (L)
Björn-Inge Björnberg (S)
Fredrik Kjos (M)
Anni Ullberg (S)
Jan Stefanson (KD)
Björn Elfvelin (M)
Seid Alajbegovic (S)
Stanislaw Lewalski (M)
Hibo Salad Ali (S)
Kerstin Molander (M), § 95-104
Nawal Al-Ibrahim (L)
Tina Teljstedt (KD)
Sara Ridderstedt (MP)
Marianne Stigle (L)
Mattias Peterson (C)
Anders Eklöf (L)
Lisbeth Waern (M)
Berit Brofalk (C)
Göran Malmestedt (M)
Erik Karlsson (V)
Niklas Odelberg (L)
Naser Vukovic (S), § 95-110
Jan Lannefelt (S)
Marcus Sköld (M)
Kerstin Ahlin (S)
Mait Johansson (M)
Birgitta Nylund (S)
Anitha Nygårds (SD)
Paul Gustavsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Tom Slettengren (M)
Helena Austrell (S)
Kimmo Lindstedt (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 95

2017-09-13

Medborgarförslag gällande
uppställningsplats för husbilar och
husvagnar
Dnr KS 17/0109

Beslut
Medborgarförslag gällande uppställningsplats för husbilar och husvagnar
överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Lena Nyström och Agnetha Sjöberg har den 4 april 2017 lämnat in ett
medborgarförslag gällande uppställningsplats för husbilar och husvagnar.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Förslagsställarna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 96

2017-09-13

Medborgarförslag om basketbollkorgar
på Klockardalen IP
Dnr KS 17/0174

Beslut
Medborgarförslag om basketbollkorgar på Klockardalen IP överlämnas till
Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Johan Bivall har den 11 maj 2017 lämnat in ett medborgarförslag om
basketbollkorgar på Klockardalen IP.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 11 maj 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 97

2017-09-13

Medborgarförslag om service till äldre
Dnr KS 17/0207

Beslut
Medborgarförslaget om service till äldre överlämnas till Socialnämnden för
beslut.
__________

Sammanfattning
Ing G Wanjura har den 16 juni 2017 lämnat in ett medborgarförslag om service
till äldre.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 16 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 98

2017-09-13

Medborgarförslag om att varje nybyggt
flerbostadshus ska ha två
parkeringsplatser per lägenhet
Dnr KS 17/0209

Beslut
Medborgarförslaget om att varje nybyggt flerbostadshus ska ha två
parkeringsplatser per lägenhet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
__________

Sammanfattning
Ing G Wanjura lämnade in den 16 juni 2017 ett medborgarförslag om att varje
nybyggt flerbostadshus ska ha två parkeringsplatser per lägenhet.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 16 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 99

2017-09-13

Medborgarförslag om att bygga ett
utegym i Bro
Dnr KS 17/0232

Beslut
Medborgarförslaget om att bygga ett utegym i Bro överlämnas till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
Karolina Laszczukowska har den 11 juli 2017 lämnat in ett medborgarförslag
om att bygga ett utegym i Bro.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag om att bygga utegym i Bro inkommen den 11 juli
2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 100

2017-09-13

Medborgarförslag om att riva
Sparbankshuset och återställa torget
Dnr KS 17/0208

Beslut
Medborgarförslaget om att riva Sparbankshuset och återställa torget
överlämnas till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Ing G Wanjura har den 16 juni 2017 lämnat in ett medborgarförslag om att riva
Sparbankshuset och återställa torget.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag om att riva Sparbankshuset och återställa torget
inkommen den 16 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 101

2017-09-13

Medborgarförslag angående
djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen
Dnr KS 17/0100

Beslut
1. Utöver kraven enligt förordningen EG 834/2007 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter har Upplands-Bro
kommun ställt krav på att mjölkkor under betesperioden ska kunna
vistas ute större delen av dygnet.
2. Medborgarförslaget angående djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen anses besvarad.
__________

Sammanfattning
Den 26 mars 2017 inkom Nathalie Nilsson med ett medborgarförslag angående
djurskyddskrav vid offentlig upphandling. Nathalie Nilsson vill att de
mejeriprodukter som upphandlas här i kommunen lever upp till den svenska
djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter
som serveras kommer från kor som har fått beta ute.
Upplands-Bro kommun strävar efter att upphandla produkter av hög kvalitet.
Utöver kraven enligt förordningen EG 834/2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter har Upplands-Bro kommun ställt krav på att
mjölkkor under betesperioden ska kunna vistas ute större delen av dygnet.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 2017-07-18
Upplands-Bro kommuns Ska-krav Livsmedel Kolonial UH-2016-176

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 102

2017-09-13

Medborgarförslag om att sätta upp
informationsskylt på kommunhuset
Dnr KS 16/0111

Beslut
Förslaget är bra, att öka och utveckla information till kommunens innevånare
är en viktig fråga. Då informationstavlor och andra informationskanaler är
kopplade till kostnader hänskjuts frågan till kommande budgetberedning

__________
Sammanfattning
Jeanethe Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att Kommunen
ska sätta upp en informationstavla på kommunhusets fasad. Enligt förslaget
säger Jeanethe att den gärna får vara digital och innehålla dagsrelevant
information så som datum, tid, veckodag, samt annan information som
kommunen anser vara viktig; exempelvis antal kommuninvånare, hur mycket
energi solpanelerna genererar, och samhällsviktig information. Ärendet har
efter beslut i Kommunfullmäktige lämnats över till Kommunstyrelsen för
beslut.
Då det ekonomiska utrymmet saknas för att finansiera projektet
rekommenderar Kommunledningskontoret att besvara medborgarförslaget med
att det i nuläget inte är aktuellt att genomföra, men att det kan bli möjligt i ett
framtida scenario.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt den 29
mars 2016

•

Kommunfullmäktiges beslut § 45 den 11 maj 2016

•

Skyltprogram för Upplands-Bro kommun 2015

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 juli
2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 103

2017-09-13

Motion om framtagande av
handlingsplan kring särskilt begåvade
barn
Dnr KS 16/0279

Beslut
Motionen anses besvarad i och med att Utbildningsnämnden tagit fram en
”Handlingsplan för särbegåvade elever”.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad i och med att Utbildningsnämnden tagit fram en
”Handlingsplan för särbegåvade elever”.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos m.fl. (M) föreslår Kommunfullmäktige att ändra förslagstexten till
följande ” Motionen anses besvarad i och med att utbildningsnämnden utifrån
motionen har tagit fram en handlingsplan/åtgärdsprogram för särbegåvade
elever.”

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) inkom i september 2016 med en motion till om framtagande
av en handlingsplan kring särskilt begåvade barn. Utifrån motionen har
utbildningsnämnden tagit fram en handlingsplan för särbegåvade elever.
Syftet med handlingsplanen är att synliggöra och uppmärksamma särskilt
begåvade barns och elevers situation, samt aktivt arbeta för ökad kompetens
inom området hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet för
särbegåvade barn och elever.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2017

•

Utbildningsnämndens beslut § 23 den 25 april 2017

•

Motion från Fredrik Kjos (M) inkommen den 30 september 2016

Yttranden
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2017-09-13

Fortsättning § 103
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Enligt Kommunstyrelsen
och ett enligt Fredrik Kjos m.fl. (M).
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunfullmäktige ska rösta enligt Kommunstyrelsens
förslag röstar Ja.
Den som vill att Kommunfullmäktige ska rösta enligt Fredrik Kjos m.fl. (M)
förslag röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Camilla Janson (S)

Ja-röst
X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

X
X

Anders Åkerlind (M)

X

Niklas Odelberg (L)

X

Nawzad Hamasharif (MP)

X

Minna Ahokas (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

Justerandes sign

Nej-röst

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 103
Lisbeth Waern (M)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Jan Lannefelt (S)

X

Marcus Sköld (M)

X

Ricard Koljo (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)

X
X

Börje Wredén (L)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Rolf Andersson (M)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

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

X
X

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

X
X

Tom Slettengren (M)
Helena Austrell (S)

Justerandes sign

X
X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 103
Mattias Peterson (C)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop lämnas tjugoett (21) Ja-röster och sjutton (17) Nej-röster.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
till beslut med motiveringen:
” Vi tackar för de positiva svaren vi fått från Kommunlednings- och
Utbildningskontoret.”
Martin Normark m.fl. (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Kjos m.fl. (M) förslag till beslut.
Anitha Nygårds (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 104

2017-09-13

Motion om policy för internationalisering
Dnr KS 17/0063

Beslut
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta en policy för
internationalisering.
__________

Sammanfattning
Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) lämnade i februari 2017 in en
motion om att ta fram en policy för internationalisering i Upplands-Bro
kommun. I motionen lyfts framförs att syftet med att ta fram en policy är att
kommunen behöver utveckla sitt internationella perspektiv inom skolan.
Utbildningsnämnden har yttrat sig om motionen och ser positivt på förslaget.
Nämnden förslås att uppdrag ges till utbildningskontoret att ta fram en policy.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2017

•

Utbildningsnämnden beslut § 43, den 30 maj 2017

•

Motion från Nawal-Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) den 20
februari 2017

Yttranden
Anitha Nygårds (SD) yttrar sig i ärendet.
Nawal Al-Ibrahim (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till
Kommunstyrelsens beslut.
Anna Norberg (MP) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslut.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 105

2017-09-13

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

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att ansvaret
ligger på Stockholms Läns landstig vid utbrott av smittsam sjukdom.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att ansvaret
ligger på Stockholms Läns landstig vid utbrott av smittsam sjukdom.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anitha Nygårds (SD) föreslår att Kommunfullmäktige ska anta motionen.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har den 23 februari 2016 inkommen med motionen om
att utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Motionären vill veta närmare hur skolans kommunala rektorer, som är
ansvariga för sin skolas skolhälsovård arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Folkhälsomyndigheten har ett ansvar att ge stöd till landsting, regioner och
kommuner när det gäller bland annat smittrisker och hälsoundersökningar. I
kommunen arbetar personalen inom elevhälsans medicinska insatser under
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin tur följer Socialstyrelsens
föreskrifter om basalhygien. Därför är det viktigt att personer som arbetar inom
alla former av vård och omsorg konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt
dagliga arbete för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.
Rektorn har det övergripande ansvaret för att ta emot elever oavsett var de
kommer ifrån. Men det är elevhälsans medicinska insats som har ansvaret
gällande hälso- och sjukvårdsfrågorna. Elever som är asylsökande,
anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och så vidare omhändertas enligt ett
särskilt program som Smittskydd Stockholm har ansvar över. Smittskydd
Stockholms arbete innebär att de arbetar förebyggande samt för att minska
spridningen av smittsamma sjukdomar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 (57)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 105
Kommunen och skolorna förebyggande arbete bygger på gällande lagar och
förordningar enligt Smittskydd och dessa regleras av smittskyddslagen.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017
Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för
att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar, inkom den 23
februari 2016

Yttranden
Anitha Nygårds (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till motionen.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Enligt Kommunstyrelsen
och enligt Anitha Nygårds (SD).
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Anitha Nygårds (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

19 (57)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 106

2017-09-13

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

Beslut
Motionen anses besvarad med motiveringen att ansvaret ligger på Stockholms
Läns Landsting samt att Upplands-Bro kommuns elevhälsa redan arbetar med
att nyanlända barn ska genomgå en hälsoundersökning, men det finns inget
lagkrav eller några tvingande åtgärder för att barnet ska genomgå en
hälsoundersökning innan skolstart.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen anses besvarad med motiveringen att ansvaret ligger på Stockholms
Läns Landsting samt att Upplands-Bro kommuns elevhälsa redan arbetar med
att nyanlända barn ska genomgå en hälsoundersökning, men det finns inget
lagkrav eller några tvingande åtgärder för att barnet ska genomgå en
hälsoundersökning innan skolstart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anitha Nygårds (SD) föreslår Kommunfullmäktige att anta motionen.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har den 23 februari 2016 inkommen med motionen om
att utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Motionären vill veta närmare hur skolans kommunala rektorer, som är
ansvariga för sin skolas skolhälsovård arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Folkhälsomyndigheten har ett ansvar att ge stöd till landsting, regioner och
kommuner när det gäller bland annat smittrisker och hälsoundersökningar. I
kommunen arbetar personalen inom elevhälsans medicinska insatser under
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin tur följer Socialstyrelsens
föreskrifter om basalhygien. Därför är det viktigt att personer som arbetar inom
alla former av vård och omsorg konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt
dagliga arbete för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (57)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 106
Rektorn har det övergripande ansvaret för att ta emot elever oavsett var de
kommer ifrån. Men det är elevhälsans medicinska insats som har ansvaret
gällande hälso- och sjukvårdsfrågorna. Elever som är asylsökande,
anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och så vidare omhändertas enligt ett
särskilt program som Smittskydd Stockholm har ansvar över. Smittskydd
Stockholms arbete innebär att de arbetar förebyggande samt för att minska
spridningen av smittsamma sjukdomar.
Kommunen och skolorna förebyggande arbete bygger på gällande lagar och
förordningar enligt Smittskydd och dessa regleras av smittskyddslagen.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017
Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för
att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar, inkom den 23
februari 2016

Yttranden
Anitha Nygårds (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till motionen.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Enligt Kommunstyrelsen
och enligt Anitha Nygårds (SD).
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Anitha Nygårds (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

21 (57)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 107

2017-09-13

Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KS 17/0241

Beslut
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per den 16
augusti 2017 godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den
första för år 2017. För närvarande finns 14 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen. Av de idag obesvarade motionerna beräknas fem vara
behandlade under 2017 och övriga under 2018.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Yttranden
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.

Protokollsanteckning
Martin Normark m.fl. (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna anser att det är oacceptabelt långa handläggningstider för flera
motioner. Exempelvis Liberalernas motion om Brunna som har legat över 2 år
utan hantering och inte heller har det givits någon förklaring till dröjsmålet.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Berörda nämnder

Utdragsbestyrkande

22 (57)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 108

2017-09-13

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2017
Dnr KS 17/0244

Beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per
den 16 augusti 2017 godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 27
stycken obesvarade medborgarförslag. Av dessa förväntas sju stycken behandlas
under början av hösten 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Berörda nämnder

Utdragsbestyrkande

23 (57)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 109

2017-09-13

Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB
Dnr KS 17/0199

Beslut
1. Kommunen ingår, såsom för egen skuld borgen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 127 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 133 den 18 december 2008 upphävs.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i december 2008 ett borgenstak för UpplandsBro Kommunföretag AB på 127 000 000 kronor. I dagsläget är detta uppdelat
på två lån, ett med rörlig ränta och ett med fast ränta. Det lån med fast ränta har
vid förfall nu omsatts till nu fast period. Då tidigare borgensbeslut i fullmäktige
inte var formulerat på det sätt som Kommuninvest kräver rörande borgen
såsom för egen skuld behöver ett nytt beslut fattas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunföretag AB
Revisorerna
Kommuninvest i Sverige AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 110

2017-09-13

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro
etapp 1– antagande av detaljplan
Dnr KS 15/0065

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro, upprättat
den 17 oktober 2014 och reviderat den 15 augusti 2017, antas i enlighet
med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
2. Utlåtande efter utställning, tillhörande etapp 1 av Trädgårdsstaden i
Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
3. Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för etapp 1 av
Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) m.fl. och Fredrik Kjos (M) m.fl. föreslår
Kommunfullmäktige att ärendet återremitteras för att alla etapper av
Trädgårdsstaden samt infartsparkeringar mm ska kunna behandlas samlat
Anitha Nygårds (SD) ansluter sig till Börje Wredén (L) m.fl. och Fredrik Kjos
(M) m.fl. förslag till beslut.

Sammanfattning
Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra byggandet
av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen
omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall i
närheten av denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära
pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är
den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i
planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Hela programområdet inrymmer ca
1250 lgh och ett gestaltningsprogram har tagits fram som omfattar helheten.
Området pekas i översiktsplanen ut som utbyggnadsområde för bostäder.
Området kommer att ha trädgårdsstaden som förebild och strävar efter att
anpassa tillkommande gatunät och bebyggelse efter den byggnadsskala som
finns i Bro och ta tillvara de karaktärsskapande naturmiljöer som finns på
platsen idag.
Förslag till ny detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1) nr 1302, har
handlagts enligt regler för normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25 (57)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 110
Planen sändes ut för utställning med möjlighet att lämna synpunkter senast
under tiden 14 oktober – 21 november 2016
Efter utställningen har revideringar och kompletteringar av planen gjorts.
Förvaltningen bedömer att de är av så begränsad omfattning att en ny
utställning av planförslaget ej behöver göras.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan 2010, Antagen 15 december 2011 Kf § 162
Beslut om förvärv av Brogård 4:1, 16 juni 2004, Kf § 61
Beslut om programsamråd, 28 maj 2008, Kf § 73
Beslut om återremiss, 6 oktober 2010, Ks § 116
Planprogram för Trädgårdsstaden i Bro, reviderat i mars 2011
Samrådsredogörelse för programmet, 25 mars 2011
Beslut om godkännande av planprogrammet 5 maj 2011, Kf § 31
Beslut om planuppdrag, 18 maj 2011, Ks SBU § 52
Beslut om plansamråd, Ks 5 november 2014, §155
Beslut om planutställning, Ks 31 augusti 2016, §112
Plankarta i två delar, 16 augusti 2017
Planbeskrivning, 16 augusti 2017
Genomförandebeskrivning, 15 augusti 2017
Miljökonsekvensbeskrivning
Särskild sammanställning, 16 augusti 2017
Gestaltningsprogram, 17 oktober 2014
Strukturplan, 17 oktober 2014
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Yttranden
Börje Wredén (L) och Niklas Odelberg (L) yttrar sig i ärendet.
Anitha Nygårds (SD) yttrar sig i ärendet.
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslut.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Kerstin Åkare (V) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (57)

27 (57)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 110

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag röstar Ja.
Den som vill att Kommunfullmäktige ska återremittera ärendet röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Camilla Janson (S)

Ja-röst
X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

X
X

Anders Åkerlind (M)

X

Niklas Odelberg (L)

X

Nawzad Hamasharif (MP)

X

Minna Ahokas (M)

Justerandes sign

Nej-röst

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Jan Lannefelt (S)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 110
Marcus Sköld (M)

X

Ricard Koljo (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)

X
X

Börje Wredén (L)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefansson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Rolf Andersson (M)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

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

X
X

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

X
X

Tom Slettengren (M)

Justerandes sign

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Utdragsbestyrkande

28 (57)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 110
Under upprop lämnas tjugotre (23) Ja-röster att ärendet ska avgöras idag och
femton (15) Nej-röster att ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt
Kommunallagens regler om återremiss.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

29 (57)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 111

2017-09-13

Tilläggsavtal till Köpeavtal samt
Överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 1 Tornet
bostadsproduktion AB
Dnr KS 15/0686

Beslut
Tilläggsavtal till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del
av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1 godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till ett Tilläggsavtal till Köpeavtal
samt Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 1 tillsammans med avtalsparten Tornet
bostadsproduktion AB (organisationsnummer 556796-2682).
Förslaget till Tilläggsavtal är framtaget den 19 juni 2017 och har tagits fram i
syfte att förtydliga ansvarsförhållandet mellan kommunen och Tornet
bostadsproduktion AB. Jämfört med tidigare beslutat Köpeavtal samt
Överenskommelse innehåller Tilläggsavtalet tydligare skrivningar om
allmänhetens tillgång till gångvägar inom fastigheten och kommunens tillgång
till kvartersmarken där en del av ett parkeringstorg är planerat att byggas.
Utöver detta har skrivningen om ansvarsfördelningen för utbyggnad av
allmänna anläggningar förtydligats så att den överensstämmer med aktuell
lagstiftning.
Tilläggsavtalet ersätter efter beslut delar av det tidigare beslutade Köpeavtalet
samt Överenskommelse mellan kommunen och Tornet bostadsproduktion AB.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2017
Tilläggsavtal till Köpeavtal samt Överenskommelse inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1, framtaget den 19
juni
2017
Kommunfullmäktiges beslut om Köpeavtal samt Överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen)
del 1
den 17 september 2014 § 94

Utdragsbestyrkande

30 (57)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 111
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tornet bostadsproduktion AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 112

2017-09-13

Köpeavtal samt Överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 AB
Upplands-Brohus
Dnr KS 17/0185

Beslut
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till Köpeavtal samt
Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 tillsammans med avtalsparten AB Upplands-Brohus
(organisationsnummer 556094-8613).
Förslaget är framtaget den 5 juni 2017 och beskriver ansvarsförhållandet
mellan kommunen och AB Upplands-Brohus inför att kommunen säljer mark
och arbetet med att genomföra en del av detaljplanen för Ringvägen del 2
startar.
I förslaget till Köpeavtal samt Överenskommelse framgår det bland annat att
AB Upplands-Brohus ska bygga cirka 80-100 lägenheter inom den fastighet
som kommunen säljer.
Köpeavtalet samt Överenskommelsen ersätter efter beslut det tidigare beslutade
markanvisningsavtalet mellan kommunen och AB Upplands-Brohus.

Beslutsunderlag
•
•

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2017
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2, framtaget den 5 juni
2017
Kommunstyrelsens beslut om markanvisningsavtal den 7 maj 2014 § 59

Yttranden
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) och Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32 (57)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 112

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M) m.fl. och Martin Normark (L) m.fl. medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna anser att den stora skillnaden i marknadspris vid
försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus och externa Bygg-Fast
AB inte enbart kan förklaras av tid (ca 3 år).
Finns en rabatt vid försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus?
En rabatt som i så fall skattebetalarna står för.
Vi anser att den stora skillnaden i pris behöver utredas.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 113

2017-09-13

Köpeavtal samt Överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2
Bygg-Fast AB
Dnr KS 17/0185

Beslut
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till Köpeavtal samt
Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 tillsammans med avtalsparten Bygg-Fast AB
(organisationsnummer 556454-1703).
Förslaget är framtaget den 20 juni 2017 och beskriver ansvarsförhållandet
mellan kommunen och Bygg-Fast AB inför att kommunen säljer mark och
arbetet med att genomföra en del av detaljplanen för Ringvägen del 2 startar.
I förslaget till Köpeavtal samt Överenskommelse framgår det bland annat att
Bygg-Fast AB ska bygga cirka 70 lägenheter inom den fastighet som
kommunen säljer.
Köpeavtalet samt Överenskommelsen ersätter efter beslut det tidigare beslutade
markanvisningsavtalet mellan kommunen och Bygg-Fast AB:s dotterbolag
Culmen AB.

Beslutsunderlag
•
•

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2017
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2, framtaget den 5 juni
2017
Kommunstyrelsens beslut om markanvisningsavtal den 7 maj 2014 § 59

Yttranden
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 113

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M) m.fl., Martin Normark (L) m.fl. medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna anser att den stora skillnaden i marknadspris vid
försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus och externa Bygg-Fast
AB inte enbart kan förklaras av tid (ca 3 år).
Finns en rabatt vid försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus?
En rabatt som i så fall skattebetalarna står för.
Vi anser att den stora skillnaden i pris behöver utredas.”
Anitha Nygårds (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M) m.fl. och Martin
Normark (L) m.fl. protokollsanteckning.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg-Fast AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 114

2017-09-13

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Dnr KS 17/0017

Beslut
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun.
__________
Fredrik Kjos m.fl. (M) och Anitha Nygårds (SD) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta
riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med Liberalernas förslag.

Sammanfattning
Alla kommuner är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med att
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning är att kommunerna ska analysera sina
behov på bostadsområdet, och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa
bostadsförsörjningen.
Riktlinjerna innehåller kommunens bostadspolitiska mål och riktlinjer för
bostadsbyggandet. Riktlinjerna pekar också ut ett antal aktiviteter som den
kommunala förvaltningen och det kommunala bostadsföretaget ska genomföra
för att förbättra bostadssituationen i kommunen.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning i är ett styrdokument för Upplands-Bro
kommun och för de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2017

•

Samhällsbyggnadskontorets remissammanställning den 10 juli 2017

•

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun

Yttranden
Martin Normark (L) och Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 114
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Enligt Kommunstyrelsen
och enligt Martin Normark (L) m.fl. förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L) m.fl. reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till med motiveringen:
”Utgångspunkter
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål för
mandatperioden 2014- 2018. Genom majoritetsförhållandena i
kommunfullmäktige har inte Liberalernas förslag till mål och direktiv fått
gehör. Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen, som är de första som
kommunen tar fram utifrån aktuell lagstiftning, har brister och behandlar
endast de närmaste åren. De ska utvärderas och uppdateras om två år, på våren
2019, med stöd i då gällande mål för kommunens utveckling.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna
särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Den bostadsmarknadsanalys som tagits fram är i huvudsak ett bra underlag,
men analys av särskilt efterfrågan på bostäder och marknadsförutsättningar
brister.
Mot den bakgrunden utgör aktuella riktlinjer endast ett komplement till av
kommunfullmäktige 2011 antagen översiktsplan med 2017 antagen fördjupad
översiktsplan för landsbygden, samt bottnar även i Vision 2035. De utgör även
komplement till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar om i
det årliga budgetarbetet.
Oavsett formerna för planering och beslutsfattande är bostadsförsörjning och
en positiv långsiktigt hållbar utveckling av Upplands-Bro avgörande frågor för
kommunen i det skede med kraftig tillväxt som vi befinner oss i.
Upplands-Bro behöver rustas för tillväxt och trygghet!
Upplands Bro tillhör en av Sveriges snabbaste växande kommuner. Varje år
flyttar ca 500 personer hit. Här erbjuds möjlighet att skaffa sig bra bostäder och
boendemiljöer på bekvämt avstånd från Stockholm till en överkomlig kostnad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 114
I kommunen finns ett vettigt utbud av barnomsorg, skolor, äldreboenden,
idrottsanläggningar, närservice mm.
Här finns en aktiv landsbygd både för boende, företagande och härliga fritidsoch naturupplevelser. Upplands Bro är en härlig kommun att bo, verka och leva
i, inte undra på att så många väljer att flytta hit.
Som även betonas i bostadsmarknadsanalysen tillhör Upplands-Bro kommun
Stockholms län och ligger i det kraftigt växande Storstockholm, vid gränsen
mot Uppsala län. Kommunen ligger också mitt i Mälardalen, en av Sveriges
mest expansiva storstadsregioner som har ett strategiskt läge både i Sverige och
i Norden. En utgångspunkt för kommunens befolkningsprognos är att här
kommer att produceras fler bostäder per år än vad som någonsin har gjorts
tidigare. Befolkningsprognosen utgår från en produktion av mellan 400 och
700 bostäder per år.
Satsa på bättre boendemiljöer!
En slutsats av det enorma trycket på fler bostäder i kommunen, som måste
lyftas i riktlinjerna för bostadsförsörjning, är att det ställer höga krav på
förnuftig planering av nya bostadsområden och utformning av framtida
bebyggelse. Nya miljonprogramsområden kan inte accepteras. Kommunens
bostadspolitik måste präglas mer av omsorg om de som ska bo i de områden
som byggs och de som redan bor där och inte bara av att köra igenom projekt
så snabbt som möjligt. Ett särskilt ansvar vilar på planering och politiskt
ansvarstagande i skeden när marknad och tidsanda driver utvecklingen
kraftfullt. Framtiden formas nu.
Liberalerna vill utveckla en planprocess som bättre tar fasta på det unika i varje
område eller kommundel som ska utvecklas. Vi vill i ökad utsträckning
upprätta områdesplaner för olika delar i kommunen, som kan förenkla och
förbättra arbetet med detaljplaner och bygglov. Att bygga hållbart handlar även
om att beakta de psykosociala aspekterna. Man ska kunna trivas i sitt område,
inte bara i sin bostad. Må-bra perspektivet ska prägla alla planer.
Liberalerna vill satsa på att lyfta tråkiga och ogästvänliga miljöer i kommunen.
Stora delar av centrala Bro ska ges ett rejält lyft vad gäller trygghets- och
trivselfaktorer och en medborgardialog om Brunnas utveckling ska
genomföras. Vi vill också att kommunen tar en större roll i planering och
genomförande av attraktiva och trygga parkeringar vid kollektivtrafik och
centrum.
Upplands-Bro är i en mycket expansiv fas vad gäller byggande. Det gäller
därför att bygga med klokhet så att vi inte återupprepar de misstag som gjordes
i samband med byggandet av miljonprogrammet. Vi ser därför att några viktiga
ledstjärnor bör känneteckna byggandet:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Fortsättning § 114
o Bygg blandat och på ett sätt så att vi skapar långsiktigt attraktiva
områden
o Bro, Kungsängen och Brunnas karaktärer ska bevaras och förstärkas
o Förbättra medborgardialogen vid nybyggnationen och bygg med hänsyn
till befintligt boende och miljöer
o Verka för att det byggs in lokal service i form av butiker m.m. i den nya
byggnationen
o Räkna på allvar in de möjligheter som kommunen kan erbjuda i form av
byggande på landsbygden och konkretisera investeringsplaner för VA t
ex till norra kommundelen
Särskilda riktlinjer
Utöver vad som ovan angetts anser Liberalerna att vissa riktlinjer i den
mångfald av direktiv som är möjliga att uttrycka som styrande för arbetet med
bostadsförsörjningen är värda att särskilt framhålla;
Kommunen ska föra en aktiv markpolitik genom att möjliggöra strategiska
markförvärv på kort och lång sikt.
Kommunen ska prioritera att färdigställa påbörjade planer framför att starta nya
större planprojekt.
Kommunen ska särskilt pröva hur efterfrågan på mindre bostäder för
ungdomar, studenter och andra, på bästa sätt kan mötas.
Kommunen ska bättre samordna planeringen för särskilda boenden och andra
former av äldreboenden, för att möta en ändrad demografisk struktur och
säkerställa goda boende- och livsmiljöer även för äldre.”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
Länsstyrelsen i Stockholm
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 115

2017-09-13

Enkel fråga om Hagtorp
Dnr KS 17/0267

Beslut
Enkel fråga till Socialnämndens ordförande om Hagtorp anses besvarad.
__________

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) inkom den 10 september med en enkel fråga till
Socialnämndens ordförande om Hagtorp.
Frågan besvarades av Socialnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD).

Beslutsunderlag
•

Enkel fråga från Kerstin Åkare (V) inkommen den 10 september 2017

Yttranden
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Tina Teljstedt (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 116

2017-09-13

Interpellation till Camilla Janson om
strategi för kommunens äldre
byggnader
Dnr KS 17/0274

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen har besvarats.
__________

Sammanfattning
Börje Wredén (L) inkom den 7 september med en interpellation till
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson om strategi för kommunens
äldre byggnader.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 7 september 2017

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 117

2017-09-13

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

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

Sammanfattning
Utbildningsnämnden och Socialnämnden behöver utse ny ersättare efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).

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

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 118

2017-09-13

Entledigande av Moslim Akill Ali (MP)
från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige samt ledamot i
Valnämnden
Dnr KS 17/0223

Beslut
1. Moslim Ali Akill (MP) entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige samt ledamot i Valnämnden.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Moslim Ali Akill (MP) har den 29 juni 2017 begärt att få bli entledigad från
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i Valnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkommen den 29 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Moslim Ali Akill

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 119

2017-09-13

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av 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

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

Justerandes sign

Valnämnden
Moslim Ali Akill

Utdragsbestyrkande

44 (57)

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige

§ 120

2017-09-13

Entledigande av Yonnie Johansson
(MP) från uppdrag som ordinarie
ledamot i Bygg- och miljönämnden
Dnr KS 17/0240

Beslut
Yonnie Johansson (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i Bygg- och
miljönämnden.
__________

Sammanfattning
Yonnie Johansson (MP) begärde den 31 juli 2017 att bli entledigad från
uppdraget som ledamot i Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 31 juli 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden
Yonnie Johansson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 121

2017-09-13

Val av ny ledamot i Bygg- och
miljönämnden efter Yonnie Johansson
(MP)
Dnr KS 17/0242

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ledamot i Bygg- och miljönämnden
efter Yonnie Johansson (MP) bordläggs.
__________

Sammanfattning
Yonnie Johansson (MP) entledigades den 13 september 2017 KF § 120. Ny
ledamot bör därför väljas till Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Yonnie Johansson
(MP) KF § 120.

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

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden
Yonnie Johansson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 122

2017-09-13

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Mariana Ledesma (MP)
Dnr KS 17/0167

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ersättare i Tekniska nämnden efter
Mariana Ledesma (MP) bordläggs.
__________

Sammanfattning
Mariana Ledesma (MP) entledigades den 10 maj 2017, KF §70 från uppdrag
som ersättare i Tekniska nämnden. Ny ersättare bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Mariana Ledesma
(MP) KF §70, 10 maj 2017

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

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Mariana Ledesma

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 123

2017-09-13

Entledigande av Berit Brofalk (C) från
uppdrag som ordinarie ledamot i
Socialnämnden
Dnr KS 17/0257

Beslut
Berit Brofalk (C) entledigas från uppdraget som ledamot i Socialnämnden.
__________

Sammanfattning
Berit Brofalk (C) begärde den 7 september 2017 att bli entledigad från
uppdraget som ledamot i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 7 september 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
Berit Brofalk

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 124

2017-09-13

Val av ny ledamot i Socialnämnden
efter Berit Brofalk (C)
Dnr KS 17/0258

Beslut
Ricard Koljo (C) väljs som ny ledamot i Socialnämnden efter Berit Brofalk
(C).
__________

Sammanfattning
Berit Brofalk (C) har entledigats den 7 september 2017, KF § 123, från
uppdraget som ledamot i Socialnämnden. Ny ledamot bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 7 september 2017,
KF § 123

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

Justerandes sign

Socialnämnden
De valda
Personalstaben

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 125

2017-09-13

Entledigande av Ricard Koljo (C) från
uppdrag som ersättare i
Socialnämnden
Dnr KS 17/0265

Beslut
Ricard Koljo (C) entledigas från uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
__________

Sammanfattning
Ricard Koljo (C) begärde den 30 augusti 2017 att bli entledigad från uppdraget
som ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkom den 30 augusti 2017

Yttranden
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
Ricard Koljo

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 126

2017-09-13

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Ricard Koljo (C)
Dnr KS 17/0266

Beslut
Berit Brofalk (C) utses som ny ersättare i Socialnämnden efter Ricard Koljo
(C).
__________

Sammanfattning
Ricard Koljo (C) entledigades den 30 augusti 2017, KF § 125 från uppdrag
som ersättare i Socialnämnden. Ny ersättare bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Ricard Koljo (C), KF
§ 125

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

Justerandes sign

Socialnämnden
De valda
Personalstaben

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 127

2017-09-13

Entledigande av Sune Larsson (M) från
uppdrag som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 17/0268

Beslut
Sune Larsson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden.
_________

Sammanfattning
Sune Larsson (M) begärde den 6 september 2017 att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande inkom den 6 september 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Sune Larsson

Utdragsbestyrkande

52 (57)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 128

2017-09-13

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val som 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 välja.

Beslutsunderlag
•

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

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

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Sune Larsson

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 129

2017-09-13

Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredning 2018
Dnr KS 17/0153

Beslut
1. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2018
antas enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2018 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen vid alla tillfällen utom ett
som hålls i Upplands-Brogymnasiets matsal.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med verksamheten på
Upplands-Bro gymnasiet anordna ett av de föreslagna
sammanträdena med Kommunfullmäktige på gymnasieskola.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredningsgrupp för år 2018.
Tidigare år har beslut om sammanträdestider hanterats under och september
månad, men för att möjliggöra en längre framförhållning när det gäller bokning
av lokal främst för Kommunfullmäktige föreslår Kommunledningskontoret att
beslut tas sista sammanträdet före sommaren när det gäller
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott
samt beredning.
Övriga nämnder och Kommunstyrelsens två andra utskott beslutar själv om
sina sammanträdestider men uppmanas att anpassa dessa till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. När
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdestider är beslutade i
juni möjliggör det eventuellt en bättre planering och anpassning av nämnderna.
I förslaget är ett visst antal sammanträden föreslagna men Kommunfullmäktige
och övriga nämnder kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin
arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2017-09-13

Beslutsunderlag
Fortsättning § 129
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen vid alla tillfällen utom ett, som enligt Kommunfullmäktige beslutade
den 26 mars 204, KF § 27 ska hållas i Upplands-Bro gymnasiet.
Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med verksamheten på den
aktuella skolan besluta om vilket av de föreslagna sammanträdesdatumen ska
föreläggas där.
Förslag till sammanträdesschema för år 2018
Kommunstyrelsens
hållbarhet/arbetsmarknadsutskott
(Beslutas av resp. utskott)

Kommunstyrelsens
beredning
och
arbetsutskott
(onsdagar
kl. 08.30)

Kommunstyrelsen
(onsdagar
kl. 14.00)

Kommunfullmäktige
(onsdagar
kl. 18.30)

Hbu 15 januari

24 januari

31 januari

14 februari

Amu 5 februari

28 februari

7 mars
(heldag)

21 mars

Hbu 12 mars

18 april

25 april

16 maj

Amu 7 maj

23 maj

30 maj

13 juni

Hbu 20 augusti

29 augusti

5
september

19
september

Amu 3 september

26 september

3 oktober

17 oktober

Hbu 8 oktober

31 oktober

Amu 5 november

28 november

7 november 21 november
5 december

19 december

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 juli 2017

•

Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2014, kf § 27

Beslutsunderlag
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-13

Fortsättning § 129
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 130
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Anmälningar

1.

Revisionsrapport - Socialtjänstens uppsökande verksamhet

2.

Beslut § 170 Budgetförutsättningar 2018

3.

Beslut § 171 Anmälningsärenden

4.

Synpunkt rörande hissandet av Regnbågsflagga på Kommunens torg

5.

Beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Mia Andersson (S)

6.

Allmänhetens fråga gällande Villa Skoga

7.

Motion avseende Trygghetspaket för Bro centrum

8.

Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande kommun

9.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2017 Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro

10.

Motion om integrationsstrategi för Upplands-Bro kommun

11.

Motion om tiggeriförbud
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