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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2016-05-11

Stora scenen, Kulturhuset, 2016-05-11 18:30-19:30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

34 ordinarie ledamöter

7 ersättare

Övriga deltagare

Anna-Lena Örvander, Sekreterare
Karl Öhlander, Kansli- och utvecklingschef

Utses att justera

Lisa Edwards (C) och Nawal Al- Ibrahim (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-05-17
kl.13.00

Paragrafer

§§ 43 - 62

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander
..................................................................

Ordförande

Justerare

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

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

Lisa Edwards (C)

Nawal Al- Ibrahim (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-05-11

Datum för anslags uppsättande:

2016-05-17

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Underskrift

Datum för anslags nedtagande:

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

Anna-Lena Örvander

2016-06-07
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2016-05-11
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-05-11

Närvarande ledamöter och ersättare
Tjänstgörande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Solange Olame Bayibsa (S)
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordf. (KD)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordf. (M)
Camilla Janson (S)
Irène Seth (M)
Yvonne Stein (L)
Johan Silversjö (SD)
Nawzad Hamasharif (MP)
Minna Ahokas (M)
Catharina Andersson (S)
Martin Normark (L)
Jan Lannefelt (S)
Eskil Berglund (SD)
Marcus Sköld (M)
Lisa Edwards (C)
Anna Norberg (MP)
Kerstin Ahlin (S)
Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)
Börje Wredén (L)
Fredrik Kjos (M)
Birgitta Nylund
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)
Sven Inge Nylund (SD)
Helena Austrell (S)
Johan Tireland (SD)
Kimmo Lindstedt (S)

Mary Svenberg (S)
Björn-Inge Björnberg (S)
Göran Malmestedt (M)
Annelies Lindblom (V)
Lisbeth Waern (M)
Lars Axelsson (M)
Ricard Koljo(C)

Justerandes sign

Närvarande ersättare

Annika Falk (S)
Anni Ullberg (S)
Rolf Andersson (M)
Gunnel Permén (M)
Tina Teljstedt (KD)
Marlene Juthstrand (KD)
Marianne Stigle (L)
Erik Karlsson (V)
Berit Brofalk (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 43

2016-05-11

Medborgarförslag om att införa
hastighetssänkande åtgärder på
Bygdegårdsvägen
Dnr KS 16/0104

Beslut
Medborgarförslag om hastighetsbegränsningar på Bygdegårdsvägen
överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
_______________

Sammanfattning
Den 21 mars 2016 inkom ett medborgarförslag från Vilma Bäckström som
föreslår att kommunens ska införskaffa fartkamera eller genomföra
hastighetsdämpande åtgärder på Bygdegårdsvägen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 21 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Tekniska nämnden
Förslagställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 44

2016-05-11

Medborgarförslag om att inrätta ett
museum i Villa Skogas lokaler
Dnr KS 16/0105

Beslut
Medborgarförslag om att inrätta ett kommunmuseum i Villa skoga överlämnas
till Kommunstyrelsen för beslut.
_______________

Sammanfattning
Den 22 mars 2016 inkom ett medborgarförslag från Ulf Björkdahl, som
föreslår att Upplands-Bro kommun ska inrätta ett kommunmuseum i huset
Villa skoga.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 23 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 45

2016-05-11

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

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
_____________

Sammanfattning
Jeanethe Karlsson inkom den 29 mars 2016 med ett medborgarförslag om att
kommunhuset bör smyckas med en informationsskylt där kommunen bland
annat informerar om samhällsinformation till kommunens invånare.

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2016
• Medborgarförslag som inkom den 29 mars 2016
Beslutet skickas till:
•
•

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 46

2016-05-11

Medborgarförslag om handlingsplan för
en giftfri förskola
Dnr KS 15/0717

Beslut
Kommunfullmäktige ser positivt på medborgarförslaget som syftar till att ge
barn en säker inomhusmiljö. Utbildningskontoret har den 2 februari 2016
färdigställt en handlingsplan för en giftfri förskola som möter upp dessa
intentioner och medborgarförslaget har på så sätt besvarats.
Utbildningsnämnden beslutade den 23 februari 2016 att anta dokumentet
handlingsplan för giftfri förskola.
_____________

Sammanfattning
Mariana Ledesma har i ett medborgarförslag från den 18 juni 2015 föreslagit
att kommunen ska anta en handlingsplan för att minska förekomst av gifter i
kommunens förskolor.
En handlingsplan för en giftfri förskola i kommunen färdigställdes av
Utbildningskontoret den 2 februari 2016. Dokumentet antogs på
Utbildningsnämndens möte den 23 februari 2016.
Handlingsplanen innehåller specifika aktiviteter angivna inom ett antal
tematiska områden, roller- och ansvarsfördelning samt en tidplan för de olika
aktiviteterna. I handlingsplanen framgår även hur arbetet ska samordnas och
följas upp. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2016
Verksamhetsplan 2016: Budget för år 2016 med inriktning för 2017–
2018
Handlingsplan för en giftfri förskola (slutgiltig version den 2 februari
2016)
Utbildningsnämndens beslut § 16 den 23 februari 2016
Utbildningsnämndens beslut § 93 den 27 oktober 2015
Bygg- och miljönämndens beslut § 80 den 22 oktober 2015
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2015
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den 29 september 2015
Medborgarförslag om handlingsplan för en giftfri förskola den 18 juni
2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-05-11

Fortsättning § 46

Yttrande
Lisa Edwards (C) yttrar sig i ärendet
Beslutet skickas till:
•
•
•

Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 47

2016-05-11

Antagande av detaljplan, Gamla
brandstationen i Bro (Härnevi 1:17
m.fl.)
Dnr KS 15/0366

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner granskningsutlåtandet tillhörande
detaljplaneförslaget.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Gamla brandstationen
i Bro (Härnevi 1:17 m.fl.)
3. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet tillhörande
detaljplaneförslaget.
_______________

Sammanfattning
På den plats i Bro där den gamla brandstationen en gång låg planeras nu för ett
flerbostadshus.
Syftet med detaljplanen är att skapa riktlinjer för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande förrådsbyggnader. Den reglerar även parkering och
dagvattenhantering som blir en nödvändig förutsättning för bostadshuset. De
frågor om risker och buller som uppstår för ett hus som byggs så nära spåren är
hanterade i planen.
Planen var ute på granskning mellan den 16 december 2015 och den 18 januari
2016. Efter granskningen har endast små justeringar gjorts.
Planen är i linje både med det som anges i RUFS 2010 och i ÖP 2010.
Ingen miljökonsekvensbeskrivning har gjorts då planen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Detta ställningstagande har delats av Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 11 december 2011 § 162
Tjänsteskrivelse den 4 april 2016
Plankarta den 13 april 2016
Planbeskrivning den 13 april 2016
Granskningsutlåtande den 13 2016
Exploateringsavtal den 14 april 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-05-11

Fortsättning § 47

Yttranden
Fredrik Kjos (M) och Yvonne Stein (L) yttrar sig i ärendet

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Nya byggnader ska smälta ini den befintliga bebyggelsen och ha mjuka
övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder. Då det är möjligt
ska flexibla lösningar tillåtas som kan ha andra byggnadshöjder, exempelvis
som landmärke.
Kommunen ska inte avhända sig möjligheter till framtida allmänna
parkeringsplatser nära Bro stationsområde, eftersom de kommer att behövas
när bebyggelsen kring Bro växer.”
Yvonne Stein (L) ansluter sig till Fredriks Kjos (M) protokollsanteckning.
Beslutet skickas till:
•
•

Härnevi fastighets AB
Privatpersoner som överklagat detaljplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 48

2016-05-11

Förslag till detaljplaneprogram för
Örnäsområdet (Örnäs 1:2 m.fl.) –
beslut om godkännande samt beslut
om planuppdrag
Dnr KS 15/0166

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner samrådsredogörelse tillhörande
detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. den 8 februari.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till detaljplaneprogram
för Örnäs 1:2 m.fl.
_____________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse
tillhörande detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. den 8 februari
godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till
detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att område D
och E ska bevaras från bebyggelse med syfte att värna kulturmiljön och
naturvärden i området, samt att övriga områden konserveras för att främja
kommunens landsbygdskänsla, bevara skyddsvärda arter och säkerställa att
reakreationsmöjligheterna i området kvarstår för kommunmedlemmarna.

Sammanfattning
Syftet med detaljplaneprogrammet är att utveckla Örnäs 1:2 m.fl. för ny
bebyggelse och ett verksamhetsområde. Programområdet ligger norr och öster
om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort och omfattar
cirka 76 hektar.
Ett programförslag har tagits fram med fem delområden av olika karaktär.
Syftet med förslaget till detaljplaneprogram är att samråda kring
utgångspunkter och mål för att utveckla Örnäsområdet med cirka 200 bostäder
av varierande karaktär och ett verksamhetsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-05-11

Fortsättning § 48
En behovsbedömning har gjorts. Slutsatsen är att planens genomförande
sammantaget medför risk för betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas i det kommande planarbetet.
Parallellt med programarbetet pågår utredning av ett eventuellt kring Lillsjön
och Örnässjön. Gränsen mellan programområdet och utredningsområdet för
naturreservatet har koordinerats så att de sammanfaller.
Programförslaget var ute på samråd under tiden 29 september till 27 oktober
2015.

Beslutsunderlag
•
•
•

•

Översiktsplan 2010 antagen på Kommunfullmäktige den 15 december
2011, Kf § 162
Förslag till detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., 2015-03-13
Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Lillsjön –
Örnässjön”, bildande av kommunalt naturreservat, etapp 1.
Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsenheten den 22 mars 2013
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016

Yttranden
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 enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Sverigedemokraterna anser att område D och E ska bevaras från bebyggelse
med syfte att värna kulturmiljön och naturvärden i området, samt att övriga
områden konserveras för att främja kommunens landsbygdskänsla, bevara
skyddsvärda arter och säkerställa att reakreationsmöjligheterna i området
kvarstår för kommunmedlemmarna.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 49

2016-05-11

Revisionsberättelse 2015
Dnr KS 16/0145

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
_____________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter
under år 2015. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god
revisionssed i kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
•
•
•

Revisionsberättelse för år 2015
Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2015
Granskning av bokslut och årsredovisningen per den 31 december
2015.

Yttrande
Thomas Ljunggren (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•

Revisorer
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 50

2016-05-11

Årsredovisning 2015
Dnr KS 16/0108

Beslut
1. Årsredovisning 2015, daterad den 21 april 2016, godkänns.
2. Budget för pågående investeringsobjekt ombudgeteras till 2016 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
__________

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med
anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive sammanställd
redovisning utarbetats.
Kommunledningskontoret har den 21 april 2016 i förslag till årsredovisning
2015 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesrapport och sammanställd redovisning,
personalredovisning samt miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats
med iakttagande av god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett resultat på 3 mkr för 2015. Balanskravsresultatet är
0,9 mkr. Det innebär att kommunen uppfyller kommunallagens krav på balans i
ekonomin. Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda
finansiella målen för god ekonomisk hushållning 2015 har infriats.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april
2016.
Årsredovisning för år 2015 daterad den 21 april 2016.

Beslutet skickas till:
•

Ekonomistaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 51

2016-05-11

Policy för medborgardialog
Dnr KS 16/0035

Beslut
1. Policy för medborgardialog antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
ändringar i dokumentet.
_______________

Sammanfattning
Medborgardialog är en viktig kanal för att utveckla den lokala demokratin. I en
tid när demokratin utmanas, valdeltagandet sjunker och förtroendet för
politiska institutioner diskuteras, är det angeläget att invånare involveras i
samhällsutvecklingen.
Policy för medborgardialog ska vara vägledande i det fortsatta arbetet för
politiker och tjänstepersoner i Upplands-Bro kommun. Det övergripande syftet
är att medborgardialog ska skapa ett ökat engagemang och inflytande hos
människor och grupper för samhällsutvecklingen i Upplands-Bro kommun.
I dokumentet finns principer och riktlinjer för kommunens organisation på
området. Kommunledningskontoret föreslår att Policy för medborgardialog
antas och att Kommundirektören får i uppdrag att göra redaktionella
förändringar i dokumentet vid behov.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2016
Verksamhetsplan 2016: Budget för år 2016 med inriktning för 2017–
2018
Verksamhetsplan 2015: Budget för år 2015 med inriktning för 2016–
2017

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 52

2016-05-11

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Dnr KS 16/0010

Beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per
den 23 mars 2016 godkänns.
_______________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte hanterats färdigt. Redovisningen är den
första för år 2016. För närvarande finns det 25 stycken obesvarade
medborgarförslag. Sedan medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har
totalt109 stycken medborgarförslag lämnats in.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2016

Beslutet skickas till:
•

Berörda nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 53

2016-05-11

Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KS 16/0011

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner och behandlingar av dessa per den 23
mars 2016 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 2016. För närvarande finns 11 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 7 vara behandlade
under 2016 och de övriga 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 mars 2016 rev. 20
april 2016

Yttranden
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet
Beslutet skickas till:
•

Berörda nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 54

2016-05-11

Interpellation till Camilla Janson om
flyktingars förtur till bostadskön
Dnr KS 16/0144

Beslut
Interpellation om flyktingars förtur till bostad får ställas.
____________

Sammanfattning
Martin Normark (L) och Anders Åkerlind (M) lämnade den 29 april 2016 in en
interpellation om flyktingars förtur till bostadkön. Interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
•

Interpellation om flyktingars förtur i bostadskön som inkom den 29
april 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 55

2016-05-11

Enkel fråga om bredband till UpplandsBros landsbygd
Dnr KS 16/0146

Beslut
1. Enkel fråga om bredband till Upplands-Bro kommuns landsbygd får
ställas.
2. Camilla Janson (S) besvarar frågan.
______________

Sammanfattning
Börje Wréden (L) inkom den 3 maj 2016 med en enkelfråga om utbyggnaden
av bredband till landsbygdsområden i Upplands-Bro.

Beslutsunderlag
•

Enkelfråga om bredband till Upplands-Bro kommuns landsbygd som
inkom den 3 maj 2016.

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

Börje Wredén (L)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 56

2016-05-11

Entledigande av Minna Ahokas (M) från
uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0125

Beslut
Minna Ahokas (M) entledigas från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.
_____________

Sammanfattning
Minna Ahokas (M) har den 21 april 2016 begärt att få bli entledigad från
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande från Minna Ahokas som inkom den 21 april
2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Minna Ahokas (M)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 57

2016-05-11

Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen
efter Minna Ahokas (M)
Dnr KS 16/0126

Beslut
Paul Gustavsson (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Minna
Ahokas (M).
_____________

Sammanfattning
Minna Ahokas (M) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen från och med Kommunfullmäktige den 11 maj 2016. Ny
ersättare för Moderaterna bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från den 11 maj 2016.

Yttrande
Irène Seth (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Den valda
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 58

2016-05-11

Entledigande av Margot Ågholm-Lindh
(KD) från uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden och
ersättare i Valnämnden
Dnr KS 16/0128

Beslut
Margot Ågholm Lindh (KD) entledigas från uppdrag som ersättare i Kulturoch fritidsnämnden och uppdrag som ersättare i Valnämnden.
____________

Sammanfattning
Margot Ågholm Lindh (KD) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och från uppdrag som ersättare i
Valnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 25 april 20916.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Margot Ågholm Lind (M)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 59

2016-05-11

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden och ersättare i
Valnämnden efter Margot ÅgholmLindh (KD)
Dnr KS 16/0129

Beslut
1. Jonathan Twing Peterson (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Margot Ågholm Lindh (KD).
2. Val till ny ersättare i Valnämnden efter Margot Ågholm Lind (KD)
bordläggs.
_____________

Sammanfattning
Margot Ågholm Lind (KD) har begärt att bli entledigat från uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden samt från uppdrag som ersättare i
Valnämnden på Kommunfullmäktige den 11 maj 2016. Nya personer för
uppdragen behöver därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2016.

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

De valda
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 60

2016-05-11

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

Beslut
Val av ledamot till Bygg- och miljönämnden 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
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 17 februari 2016, §
16

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 61

2016-05-11

Val av ersättare till Lindströmska
stiftelsen
Dnr KS 15/0505

Beslut
Val av två ersättare i Lindströmska 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. Övriga ersättare platser
bordlades även den 23 mars.
Två ersättare platser är fortfarande inte tillsatta och bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2015, Kf § 86
Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2015, Kf § 130
Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2015, Kf § 155
Kommunfullmäktiges beslut den 23 mars 2016, Kf § 40

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

Lindströmska stiftelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 62

2016-05-11

Anmälningar

1.

Revisionsrapport: Bolagens arbete med risker

2.

För kännedom - Revisionsrapport: Uppföljning av 2013 års
revisionsrapporter

3.

Revisionsberättelse för år 2015 - Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

4.

Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (26)

