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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2016-02-17

Stora scenen, Kulturhuset, 17-02-2016 18:30-19:50

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

35 ordinarie ledamöter

5 ersättare

Övriga deltagare

Karl Öhlander, kansli- och utvecklingschef
Anna-Lena Örvander, chef kanslistaben

Utses att justera

Anders Åkerlind (M) och Naser Vukovic (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-02-22
kl.15.00

Paragrafer

§§ 1 - 26

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Solange Olame Bayibsa

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

Justerare

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

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

Anders Åkerlind (M)

Naser Vukovic (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Datum för anslags uppsättande:

2016-02-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-03-14

2 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2016-02-17

Innehållsförteckning
Närvarande ledamöter och ersättare

4
5

§1

Medborgarförslag om att se över området
runt stranden i Kungsängen

§2

Medborgarförslag om att bygga en lekplats
för alla åldrar centralt i Bro

6

§3

Medborgarförslag om föräldraprogram
(t.ex. ABC) i Upplands-Bro kommun

7

§4

Enkel fråga till Camilla Janson gällande
mellanlager av slam på Håbo
Häradsallmänning

9

§5

Motion om utredning av möjligheten till att
laga mat från grunden till pensionärer inom
hemtjänst och äldreboende

10

§6

Motion om härbärge som kan användas
som vandrarhem

12

§7

Motion om permanent motionslokal för
pensionärer och boende i service/
trygghetsboendet i Kungsängen samt för
boende på Kungsgården

14

§8

Remiss av förslag att ansöka om
Regionbildning i Stockholms län

16

§9

Reviderade regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg

18

§ 10

Upphandlingspolicy för Upplands-Bro
kommun

19

§ 11

Beslut om antagande av sponsringspolicy
och
tillägg i Kommunstyrelsens reglemente

21

§ 12

Beslut om antagande av detaljplan för Viby
19:39 m.fl., nr 1303.

23

§ 13

Val av två ersättare i Lindströmska
stiftelsen

25

§ 14

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Ove Moen (M)

26

§ 15

Entledigande av Martina Olsson (MP) från
uppdrag som ledamot i Bygg- och
miljönämnden

27

§ 16

Val av ny ledamot i Bygg- och
miljönämnden efter Martina Olsson (MP)

28

§ 17

Entledigande av Johan Silversjö (SD) från
uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden

29

§ 18

Val av ny ledamot till Utbildningsnämnden
efter Johan Silversjö (SD)

30
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2016-02-17

Fortsättning innehållsförteckning
§ 19

Entledigande av Anders Pettersson (SD)
från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden och Tekniska nämnden

31

§ 20

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter
Anders Petersson (SD)

32

§ 21

Begäran om entledigande av Johan
Tireland (SD) från uppdrag som ledamot i
Tekniska nämnden

33

§ 22

Val av ny ledamot till Tekniska nämnden
efter Johan Tireland (SD)

34

§ 23

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Anders Pettersson (SD)

35

§ 24

Interpellation gällande rapporten om
utsatta områden från Nationella operativa
avdelningen
Anmälningar

36

§ 25

Justerandes sign

37

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Närvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Solange Olame Bayibsa (S)
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M)
Camilla Janson (S)
Irène Seth (M)
Rolf Nersing (S)
Johan Silversjö (SD)
Nawzad Hamasharif (MP)
Minna Ahokas (M)
Naser Vukovic (S)
Catharina Andersson (S)
Kerstin Åkare (V)
Jan Lannefelt (S)
Eskil Berglund (SD)
Marcus Sköld (M)
Lisa Edwards (C)
Anna Norberg (MP)
Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)
Börje Wredén (L)
Birgitta Nylund (S)
Jan Stefanson (KD)
Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)
Vesna Rajic (M)
Khalouta Simba (V)
Hibo Salad Ali (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Paul Gustavsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Helena Austrell (S)
Mattias Peterson (C)
Johan Tireland (SD)
Kimmo Lindstedt (S)

Niklas Odelberg (L)
Marianne Stigle (L)
Göran Malmestedt (M)
Mary Svenberg (S)
Lisbeth Waern (M)

Justerandes sign

Närvarande ersättare

Björn-Inge Björnberg (S)
Anni Ullberg (S)
Marlene Juthstrand (KD)
Annelies Lindblom (V)
Ricard Koljo (C)
Berit Brofalk (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§1

2016-02-17

Medborgarförslag om att se över
området runt stranden i Kungsängen
Dnr KS 16/0036

Beslut
Medborgarförslag överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
______________

Sammanfattning
Den 25 januari 2016 inkom ett medborgarförslag från Tommy Lindberg, som
föreslår att kommunen ska låta en landskapsarkitekt utarbeta ett sammanhållet
förslag för stranden som är tillgängligt, attraktivt och skulle kunna omfatta
badplats, strandpromenad, planteringar, parkering med mera.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag om översyn av området runt stranden i Kungsängen

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§2

2016-02-17

Medborgarförslag om att bygga en
lekplats för alla åldrar centralt i Bro
Dnr KS 15/0684

Beslut
Medborgarförslaget att bygga en ny lekplats centralt i Bro är ett intressant
förslag som studeras vidare i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens
lekplatser.
________________

Sammanfattning
Den 20 april 2015 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny lekplats
för både yngre och äldre barn centralt i Bro. Medborgarförslaget är
undertecknat av femton personer. Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni
2015 att lämna över ärendet till Tekniska nämnden för yttrande.
Under 2015 har kommunen genomfört medborgardialogen ”Projekt
Drömpark”. Initiativet syftar till att samla in medborgarnas idéer kring lek och
aktivitetsytor i kommunen. I samband med dialogen har det framkommit att det
finns önskemål om flera platser för utelek i kommunen. Förslag från
medborgardialogen omsätts därför under hösten 2015 på bland annat tre
lekplatser i Bro.
Tekniska nämnden föreslår att medborgarförlaget studeras vidare i det fortsatta
arbetet med att utveckla och planera för kommunala lekplatser.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan ställer
sig bakom Tekniska nämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015
Tekniska nämndens beslut § 67 den 26 oktober 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 45 den 3 juni 2015
Medborgarförslag som kom in den 20 april 2015

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

Förslagställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§3

2016-02-17

Medborgarförslag om föräldraprogram
(t.ex. ABC) i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 15/0685

Beslut
1. Medborgarförslaget är besvarat i och med Socialkontorets
tjänsteskrivelse och Utbildningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Förslaget om en primärpreventiv föräldrautbildning analyseras vidare
under framtida satsningar.
________________

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget är besvarat i och med Socialkontorets
tjänsteskrivelse och Utbildningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Förslaget om en primärpreventiv föräldrautbildning analyseras vidare
under framtida satsningar.

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

Sammanfattning
Den 20 april 2015 inkom ett medborgarförslag från nio personer som föreslår
att Upplands-Bro kommun ska inrätta ett bra föräldraprogram som exempelvis
programmet ABC (Alla barn i centrum). Kommunfullmäktige beslutade att
lämna vidare medborgarförslaget till Socialnämnden och Utbildningsnämnden
för yttrande.
I Socialkontorets verksamheter finns för närvarande inte någon liknande
föräldrautbildning. Utbildningskontorets aktuella verksamheter arrangerar inte
heller någon föräldrautbildning som riktar sig till familjer med något äldre
barn. Denna form av föräldraprogram skulle kunna vara ett utvecklingsområde
i den samverkan som finns med Landstinget och/ eller Utbildningskontoret i
form av bland annat ”första linjens psykiatri” och/ eller det
familjecentralsliknande arbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsättning § 3

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 13
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015
Socialnämndens beslut § 115 den 29 oktober 2015
Utbildningsnämndens beslut § 92 den 27 oktober 2015
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 46 den 3 juni 2015
Medborgarförslag som kom in den 20 april 2015

Yttrande
Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Förslagsställarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§4

2016-02-17

Enkel fråga till Camilla Janson gällande
mellanlager av slam på Håbo
Häradsallmänning
Dnr KS 15/0851

Beslut
Enkel fråga till Camilla Janson (S) gällande mellanlager av slam på Håbo
Härads allmänning får ställas och Camilla Janson (S) återkommer med svar vid
nästa Kommunfullmäktige.
_______________

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) inkom den 16 december 2015 med en enkelfråga till Camilla
Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande, angående Käppalas planerade
mellanlagring av slam i Bro.

Beslutsunderlag
•

Enkel fråga från Kerstin Åkare (V) som inkom den 16 december 2015

Yttrande
Camilla Janson (S) och Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
Kerstin Åkare (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§5

2016-02-17

Motion om utredning av möjligheten till
att laga mat från grunden till
pensionärer inom hemtjänst och
äldreboende
Dnr KS 15/0445

Beslut
Motionen angående utredning av möjligheten till att laga mat från grunden till
pensionärer inom hemtjänst och äldreboende anses besvarad.
_______________

Förslag till beslut
Motionen angående utredning av möjligheten till att laga mat från grunden till
pensionärer inom hemtjänst och äldreboende anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Upplands-Bro kommun föreslår i en motion att
”möjligheten till att laga mat från grunden och servera densamma till
pensionärerna inom hemtjänsten, boende på servicehuset/ hemtjänsten samt
Kungsgården ska utredas”.
Socialnämnden arbetar aktivt och långsiktigt med frågan om att mat för äldre
tillagas från grunden. Den mat som idag serveras inom äldreomsorgen i
Upplands-Bro kommun är till stora delar producerad av Utbildningskontorets
kostenhet där all mat tillagas från grunden.
I dagsläget har brukarna inom hemtjänsten möjlighet att ansöka om hemlagad
mat. Av de som ansökt har alla beviljats hemlagad mat. Dock är det ännu
relativt få av de äldre som ansökt om denna specifika insats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsättning § 5

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 16
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2015
Socialnämndens beslut § 61 den 28 augusti 2014
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2014
Motion, Camilla Janson (S) och Kerstin Ahlin (S) om att laga mat inom
äldreomsorgen

Yttrande
Camilla Janson (S) och Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§6

2016-02-17

Motion om härbärge som kan användas
som vandrarhem
Dnr KS 15/0687

Beslut
Motionen om härbärge som kan användas som vandrarhem anses besvarad.
________________

Förslag till beslut
Motionen om härbärge som kan användas som vandrarhem anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige ska avslå
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) har i en motion som inkom den 23 april 2015 föreslagit att
kommunen ska inrätta ett härbärge. Motionären föreslår att härbärget kan
användas som vandrarhem för turister på sommaren då kommunen har brist på
billiga övernattningsmöjligheter.
Socialkontoret genomförde på uppdrag från Socialnämnden hösten 2014 en
fördjupad utredning om ett eventuellt införande av lågtröskelboende i
Upplands-Bro kommun. Där sågs även bostadsalternativet härbärge över och
bostadsbehovet i kommunen inventerades. Utredningen visade att
boendealternativet ”Bostad först” är det mest fördelaktiga för de av
kommunens invånare som är hemlösa och/ eller utestängda från
bostadsmarknaden.
Socialkontoret gör bedömningen att kommunens egna bostadsbehov inte är
tillräckligt omfattande för att inrätta ett härbärge till en rimlig kostnad.
Socialnämnden bifaller Socialkontorets förslag till yttrande.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i ärendet och
bedömer motionen som besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsättning § 6

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, §17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015
Socialnämndens beslut § 114 den 29 oktober 2015
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2015
Motion, Kerstin Åkare (V) om härbärge som kan användas till
vandrarhem
den 23 april 2015

Yttrande
Camilla Janson (S), Kerstin Åkare (V) och Johan Tireland (SD) yttrar sig i
ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”I FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter kan vi i artikel 25 läsa att var
och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna familjens hälsa
och välbefinnande, inklusive mat, kläder bostad, ….osv.
Därför anser Vänsterpartiet att det är sorgligt att Upplands-Bro kommun inte
kan visa kurage och gå före när det gäller att skapa tillfälliga boenden för
människor som är i behov av det.
Det finns exempel på kommuner som vi kan ha som förebild.
I Karlstads beslutade man (2015) att använda marken där det förut funnits en
campingplats för att ställa upp det vi i dagligt tal kallar baracker för boenden så
att EU-migranterna inte ska behöva bosätta sig lite här och där i undermåliga
boställen.
Kommunen tillhandahåller dessutom hygienutrymmen medan de boende får stå
för städning. För detta tar man ut en symbolisk avgift.
Varför kan inte Upplands-Bro Kommun göra det också?”
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§7

2016-02-17

Motion om permanent motionslokal för
pensionärer och boende i service/
trygghetsboendet i Kungsängen samt
för boende på Kungsgården
Dnr KS 15/0444

Beslut
Socialnämnden får i uppdrag att utreda frågan om en permanent motionslokal
för boende i service/ trygghetsboendet i Kungsängen och Kungsgården.
______________

Förslag till beslut
Socialkontoret får i uppdrag att utreda frågan om en permanent motionslokal
för boende i service/ trygghetsboendet i Kungsängen och Kungsgården.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att
Socialnämnden och inte Socialkontoret får i uppdrag att utreda frågan om en
permanent motionslokal för boende i service/ trygghetsboendet i Kungsängen
och Kungsgården.
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt Börje
Wredes (L) förslag till beslut.
Anna Norberg (MP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt Börje
Wredén (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) och Kerstin Ahlin (S) har i en motion den 7 april 2014
föreslagit att en permanent motionslokal ska iordningställas i de lokaler där
dagcentralen låg i Kungsängen. Motionärerna har blivit uppmärksammade på
att det finns ett behov av ett permanent motionsrum för pensionärer och boende
i service/trygghetsboendet i Kungsängen samt för boende på Kungsgården.
Socialkontoret arbetar aktivt med förebyggande insatser för äldre för att
undvika fysisk och psykisk ohälsa hos målgruppen. Kontoret vill därför utreda
förslaget om en permanent motionslokal för pensionärer och boende i service/
trygghetsboendet i Kungsängen samt för boende på Kungsgården som ett led i
förebyggande insatser för äldre. Socialnämnden bifaller Socialkontorets förslag
till yttrande. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i
ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsättning § 7

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 15
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2015
Socialnämndens beslut § 113 den 29 oktober 2015
Motion, Camilla Janson (S) och Kerstin Ahlin (S) om permanent
motionslokal för pensionärer och boende i service/ trygghetsboendet i
Kungsängen samt för boende på Kungsgården den 7 april 2015
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2015

Yttrande
Camilla Janson (S) och Börje Wredén (L) och Anna Norberg (MP) yttrar sig i
ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Börje
Wredes (L) förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§8

2016-02-17

Remiss av förslag att ansöka om
Regionbildning i Stockholms län
Dnr KS 15/0798

Beslut
1. Kommunfullmäktige tillstyrker att Stockholms läns landsting ansöker
hos regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar för
vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Stockholms län, i likhet
med flertalet andra län, bildas en region med direktvalt
regionfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige överlämnar Kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse som yttrande över remissen.
_______________

Sammanfattning
Aktuell remiss rör att Stockholms läns landsting avser att ansöka hos
regeringen om att den 1 januari 2018 överta det regionala utvecklingsansvaret
enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) (bilaga
1). Ett riksdagsbeslut behöver fattas före sommaren 2017 för att Region
Stockholm ska kunna bildas den 1 januari 2018. Det är ett krav från regeringen
att berörda kommuner bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige i
Stockholm beslutar om att ansöka om att bilda region.
En regionbildning medför att Stockholms läns landsting, förutom nuvarande
arbetsuppgifter, även kommer ha det regionala utvecklingsansvaret som idag
ligger på statlig nivå via myndigheten länsstyrelsen. Den föreslagna regionen
kommer att ha ett direktvalt politiskt organ och geografiskt motsvara
nuvarande Stockholms län.
Kommunledningskontoret rekommenderar att tillstyrka förslaget att
Stockholms läns landsting ansöker hos regeringen om att det bildas en region
med direktvalt regionfullmäktige för Stockholms län.
Kommunledningskontoret ser ett behov av ett fördjupat samråd som rör frågor
om den nya regionens organisation samt uppgifter, samverkan mellan region
och länsstyrelse, samverkan med närliggande regioner, former för inflytande
för och samverkan mellan kommuner inom den nya Stockholmsregionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsättning § 8

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 18
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016

•

Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län,
diarienummer LS 2015-0997

Beslutet skickas till:
•

Stockholms läns landsting senast den 29 februari 2016 genom e-post till
registrator.lsf @sll.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§9

2016-02-17

Reviderade regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Dnr KS 16/0031

Beslut
Kommunfullmäktige antar de reviderade reglerna och taxorna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
______________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden godkände den 1 december 2015 förslaget till regler och
taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Reglerna och taxorna har reviderats med anledning av bland annat beslutet om
att införa ett gemensamt kösystem för kommunala och fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2016, § 22
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2016
Reviderade Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Upplands Bro
Utbildningsnämndens beslut den 1 december 2015, § 103.

Beslutet skickas till:
•
•

Utbildningsnämnden
Kommunrevisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 10

2016-02-17

Upphandlingspolicy för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 15/0692

Beslut
Förslaget till ny upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar för
Upplands-Bro kommun antas i sin helhet.
_____________

Förslag till beslut
Förslaget till ny upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar för
Upplands-Bro kommun antas i sin helhet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Sammanfattning
Med anledning av samhällsutvecklingen gällande hållbar upphandling och
behovet att förtydliga upphandlingspolicyn har kommunledningskontoret
upprättat ett nytt förslag till upphandlingspolicy.
Hållbar upphandling omfattar att ställa miljökrav, etiska krav och sociala krav i
enlighet med rådande lagstiftning och EU direktiv.
Upphandlingspolicyn är en del i arbetet med en hållbar samhällsutveckling.
Rutiner för hållbar upphandling och tillämpningsanvisningar för
upphandlingspolicyn har tagits fram. Rutinerna för hållbar upphandling och
tillämpningsanvisningarna är tänkta som levande dokument och kan komma att
ändras om interna rutiner, lagar eller EU-rätt förändras.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 19
Upphandlingspolicy daterad den 6 oktober 2015
Tjänsteskrivelse daterad 6 den oktober 2015
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicyn daterad den 6 oktober
Rutiner för hållbar upphandling daterad den 7 oktober 2015

Yttranden på sammanträdet
Camilla Janson (S) och Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsättning § 10

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer frågan om
ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.

Reservation
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vänsterpartiet föreslår att ärendet ska återremitteras med uppdrag att
omarbeta dokumenten så att det framgår att kollektivavtalsliknande villkor ska
vara grundförutsättningen i våra upphandlingar.”
Beslutet skickas till:
•

Samtliga nämnder i Upplands-Bro

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 11

2016-02-17

Beslut om antagande av
sponsringspolicy och tillägg i
Kommunstyrelsens reglemente
Dnr KS 15/0738

Beslut
1. Sponsringspolicy, daterad 18 januari 2016, antas.
2. Godkänna föreslaget tillägg av punkt 12 § 7 i kommunstyrelsens
reglemente.
3. Punkten 4.2 i policyn revideras och får följande text:
•

Sponsringsbelopp över 50 000 kronor beslutas av
Kommunstyrelsens beredningsgrupp.

•

Sponsringsbelopp under 50 000 kronor beslutas av berörd chef.

Förslag till beslut
1. Sponsringspolicy, daterad 18 januari 2016, antas.
2. Godkänna föreslaget tillägg av punkt 12 § 7 i kommunstyrelsens
reglemente.
3. Punkten 4.2 i policyn revideras och får följande text:
•

Sponsringsbelopp över 50 000 kronor beslutas av
Kommunstyrelsens beredningsgrupp.

•

Sponsringsbelopp under 50 000 kronor beslutas av berörd chef.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Sponsringspolicyn är ett stöd och verktyg för den som arbetar med att ge eller
att ta emot sponsring vid Upplands-Bro kommun. Policyn är även en
vägledning för den som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli
sponsrad av Upplands-Bro kommun.
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder för två eller flera parter
som ska resultera i ömsesidig nytta. Det ska finnas en rimlig proportion mellan
sponsringsbelopp och motprestation.
En kommunal beredningsgrupp behandlar alla ansökningar om sponsring och
utvärderar eventuella befintliga sponsringsavtal i Upplands-Bro kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsätning § 10
I den föreslagna sponsringspolicyn föreslås Kommunstyrelsen besluta om
sponsringsbelopp som överstiger 50 000 kr. För att möjliggöra detta föreslås
följande tillägg av punkt 12 § 7 i Kommunstyrelsens reglemente: kommunens
sponsorverksamhet.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2016.
Sponsringspolicy den 18 januari 2016.

Yttranden på sammanträdet
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Kontors-, avdelnings- och stabschefer vid Upplands-Bro kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 12

2016-02-17

Beslut om antagande av detaljplan för
Viby 19:39 m.fl., nr 1303
Dnr KS 15/0258

Beslut
1. Förslag till exploateringsavtal tillhörande förslag till detaljplan för Viby
19:39 m.fl., nr 1303, upprättat i december 2015, godkänns.
2. Granskningsutlåtande tillhörande förslag till detaljplan för Viby 19:39
m.fl.
nr 1303, godkänns.
3. Förslaget till detaljplan för Viby 19:39 m.fl., nr 1303, antas i enlighet
med
5 kapitlet § 27 Plan och Bygglagen (PBL 2010:900.)
________________

Sammanfattning
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra expansion av två befintliga
industrifastigheter inom Brunna industriområde. Svenska Väg AB som har sin
verksamhet i området har ett behov av att utöka sin fastighet (Viby 19:38 och
Viby 19:39) för att skapa en rationellare hantering av utrustning och material
som används i verksamheten. Planområdet är cirka 1,3 hektar och ligger vid
Energivägens slut ungefär 4 km från Kungsängens centrum. Området
avgränsas i norr och väster av planlagd parkmark. Parkmarken tillhör
fastigheten Viby 19:18 som ägs av kommunen. I öster och söder avgränsas
området av industrimark och transformatorstation.
Planförslaget innebär att industrimarken utökas norrut och att en mindre del
mark byter möjlig användning från park till industriändamål.
Antagandehandlingarna grundar sig på ett detaljplaneförslag som varit ute på
granskning från 19 oktober till och med 17 november 2015. Ett utlåtande med
inkomna granskningssynpunkter och plan- och exploateringsavdelningens
kommentarer till dessa har upprättats 17 december 2015.
Kommunen bedömer att de kompletteringar och revideringar som har gjorts
efter granskning är av begränsad omfattning och anser inte att detaljplanen
behöver ställas ut för granskning igen.
Kommunens behovsbedömning visade att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra risk för betydanden miljöpåverkan. Detta ställningstagande har stämts av i ett samråd med Länsstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-02-17

Fortsättning § 12

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 9

•

Brunna industriområde, utvecklingsprogram.

•

Gällande stadsplan, 7206.

•

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut om planuppdrag
den 18 september 2013, § 39.

•

Kommunstyrelsens beslut om samråd den 5 november 2014, § 156.

•

Kommunstyrelsens beslut om granskning den 7 oktober 2015 § 117.

•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 29 december 2015.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Svenska Väg
Länsstyrelsen Stockholm
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 13

2016-02-17

Val två ersättare i Lindströmska
stiftelsen
Dnr KS 15/0505

Beslut
Val av två ersättare till Lindstömska stiftelsen bordläggs.

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2014, Kf § 159
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2015, Kf § 19
Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2015, Kf § 86
Kommunfullmäktiges beslut den 14 oktober 2015, Kf § 103
Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2015, Kf 155

Yttrande
Mattias Peterson(C) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 14

2016-02-17

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Ove Moen (M)
Dnr KS 15/0830

Beslut
Jan Janson (M) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Ove
Moen (M).

Sammanfattning
Ove Moen (M) valdes till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden den 11
februari 2015, Kf § 13 och är inte längre valbar. Ny ersättare bör därför utses.
Val av ny ersättare bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
december 2015, § 154.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2015, Kf § 154

Yttrande
Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kultur- och fritidsnämnden
Den valde
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 15

2016-02-17

Entledigande av Martina Olsson (MP)
från uppdrag som ledamot i Bygg- och
miljönämnden
Dnr KS 16/0025

Beslut
Martina Olsson (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i Bygg- och
miljönämnden.
_______________

Sammanfattning
Martina Olsson (MP) begärde den 30 december att få bli entledigad från
uppdrag som ledamot i Bygg- och miljönämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 30 december 2015

Beslutet skickas till:
•
•

Martina Olsson (MP)
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 16

2016-02-17

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

Beslut
Val till ny ledamot i Bygg och miljönämnden efter Martina Olsson (MP)
bordläggs.
_______________

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

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 17 februari 2016, § 15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 17

2016-02-17

Entledigande av Johan Silversjö (SD)
från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 16/0041

Beslut
Johan Silversjö (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i
Utbildningsnämnden.
________________

Sammanfattning
Johan Silversjö (SD) begärde den 27 januari 2016 att få bli entledigad från
uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 27 januari 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Johan Silversjö (SD)
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 18

2016-02-17

Val av ny ledamot till
Utbildningsnämnden efter Johan
Silversjö (SD)
Dnr KS 16/0042

Beslut
1. Anitha Nygårds (SD) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter
Johan Silversjö (SD)
2. Johan Tireland (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Anitha Nygårds (SD)

Sammanfattning
Johan Silversjö(SD) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden och efter att entledigande beviljats bör ny ledamot utses.
Anitha Nygårds (SD) som tidigare är vald till ersättare i Utbildningsnämnden
väljs till ledamot samt Johan Tireland (SD) väljs som ny ersättare.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2016, Kf § 17

Beslutet skickas till:
•
•

De valda
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 19

2016-02-17

Entledigande av Anders Pettersson
(SD) från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden och Tekniska nämnden
Dnr KS 16/0044

Beslut
Anders Pettersson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden och Tekniska nämnden.
_______________

Sammanfattning
Anders Pettersson (SD) begärde den 28 januari 2016 att få bli entledigad från
uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 28 januari 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Anders Pettersson (SD)
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 20

2016-02-17

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Anders Petersson (SD)
Dnr KS 16/0045

Beslut
Johan Tireland (SD) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Anders
Petterssons (SD)
________________

Sammanfattning
Anders Pettersson (SD) har begärt entledigande från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden och efter att entledigande beviljats bör ny ledamot utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2016, Kf § 19

Beslutet skickas till:
•
•

Den valda
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 21

2016-02-17

Begäran om entledigande av Johan
Tireland (SD) från uppdrag som
ledamot i Tekniska nämnden
Dnr KS 16/0056

Beslut
Johan Tireland (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i Tekniska
nämnden.
_______________

Sammanfattning
Johan Tireland (SD) begärde den 9 februari 2016 att få bli entledigad från
uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 9 februari 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Johan Tireland (SD)
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 22

2016-02-17

Val av ny ledamot till Tekniska
nämnden efter Johan Tireland (SD)
Dnr KS 16/0057

Beslut
Katarina Olofsson (SD) utses till ledamot i Tekniska nämnden efter Johan
Tireland (SD)
________________

Sammanfattning
Johan Tireland (SD) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i
Tekniska nämnden och efter att entledigande beviljats bör ny ledamot utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2016, Kf § 21

Beslutet skickas till:
•
•

Den valde
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 23

2016-02-17

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Anders Pettersson (SD)
Dnr KS 16/0046

Beslut
Johan Tireland (SD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Anders
Pettersson (SD)
________________

Sammanfattning
Anders Pettersson (SD) har begärt entledigande från uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden och efter att entledigande beviljats bör ny ledamot utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2016, § 19

Beslutet skickas till:
•
•

Den valde
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 24

2016-02-17

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

Beslut
Interpellationen får ställas.
________________

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

Beslutsunderlag
•

Interpellation som inkom den 15 februari 2016

Yttranden
Johan Tireland (SD) och Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Johan Tireland (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 25

2016-02-17

Anmälningar

1.

Motion om att Upplands-Bro behöver upprätta en handlingsplan mot
radikalisering
Dnr KS 15/0852

2.

Motion om ordning och reda i ekonomin
Dnr KS 15/0853

3.

Revisionsrapport - Verksamhet och handläggningsrutiner inom individoch familjeomsorgen

4.

Revisionsrapport - Verksamhet och handläggningsrutiner inom individoch familjeomsorgen

5.

Revisionsrapport - Samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre

6.

Revisionsrapport: Verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorg

7.

Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut, 31 december 2015

8.

§ 103 Reviderade regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg

9.

Beslut § 53 Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per november
2015

10.

Värdlandsavtalet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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