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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2016-06-15

Stora scenen, Kulturhuset, 2016-06-15 18:30- 22:45

Ajournering
Ledamöter
Beslutande

Närvarande ersättare

34 ordinarie ledamöter

7 tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

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

Utses att justera

Anna Norberg (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-06-20
kl.12:00

Mait Johansson (M)
Paragrafer

§§ 63 - 83

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Solange Olame Bayibsa (S)

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

Justerare

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

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

Anna Norberg (MP)

Mait Johansson (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Datum för anslags uppsättande:

2016-06-20

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-07-12
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2016-06-15

§ 81

Entledigande av Anna Johansson (S) från
uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden

34

§ 82

Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden
efter Anna Johansson (S)
Anmälningar

35

§ 83

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

Utdragsbestyrkande

36

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Närvarande ledamöter och ersättare

Justerandes sign

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)
Yvonne Stein (L)
Johan Silversjö (SD)
Nawzad Hamasharif (MP)
Minna Ahokas (M)
Naser Vukovic (S)
Catharina Andersson (S)
Martin Normark (L)
Kerstin Åkare (V)
Jan Lannefelt (S)
Eskil Berglund (SD)
Marcus Sköld (M)
Anna Norberg (MP)
Kerstin Ahlin (S)
Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)
Börje Wredén (L)
Fredrik Kjos (M)
Birgitta Nylund (S)
Jan Stefanson (KD)
Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)
Khalouta Simba (V)
Hibo Salad Ali (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Paul Gustafsson (M)
Mattias Petersson (C)
Johan Tireland (SD)
Kimmo Lindstedt (S)

Göran Malmestedt (M)
Björn-Inge Björnberg (S)
Lisbeth Waern (M)
Ricard Koljo (C)
Lars Axelsson (M)
Annika Falk (S)
Gunnel Permén (M)
Närvarande ersättare

Anni Ullberg (S)
Tina Teljstedt (KD)
Marianne Stigle (L)
Annelies Lindblom (V)
Erik Karlsson (V)
Berit Brofalk (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 63

2016-06-15

Medborgarförslag om kulturhistorisk
information i offentlig miljö
Dnr KS 16/0180

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
_____________

Sammanfattning
Ulf Björkdahl lämnade den 26 maj 2016 in ett medborgarförslag om
kulturhistorisk information i offentlig miljö. Förslaget är att kommunen ska ta
fram en plan för kulturhistorisk information i offentliga miljöer med fokus på
platser där människor vistas.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 26 maj 2016 om kulturhistorisk
information i offentliga miljöer.

Beslutet skickas till:
• Förslagsställaren
• Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 64

2016-06-15

Svar på motion om Sportotek
Dnr KS 15/0679

Beslut
Motionen om att införa ett Sportotek i Upplands-Bro kommun antas.
_____________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen om att införa ett Sportotek i Upplands-Bro kommun antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Naser Vukovic (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) och Eskil Berglund (SD) föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att avslå Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yvonne Stein (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) lämnade in en motion till Kommunfullmäktige den 14 april
2015. Motionen tar upp frågan om ett så kallat ”Sportotek” och Vänsterpartiet
föreslår att Upplands-Bro kommun initierar ett Sportotek för idrottande
ungdomar. Den 16 september 2015 beslutade Kommunfullmäktige att
överlämna motionen till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Arbetsmarknadsenheten ser möjligheter att starta och bedriva en verksamhet i
linje med intentionerna i Vänsterpartiets motion. Arbetsuppgifterna kan väl
passa in i den typ av projekt som enheten önskar driva.
Kommunledningskontoret kommer att gå vidare och utreda möjligheterna att
starta ett Sportotek i Upplands-Bro kommun. Kultur- och fritidsnämnden
föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta att anta motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 64

Beslutsunderlag

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 14 den 12 april 2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016

•

Motion från Kerstin Åkare (V) till Kommunfullmäktige den 14 april 2015

•
•

Yttranden
Kerstin Åkare (V), Fredrik Kjos (M), Naser Vukovic (S), Johan Tireland (SD),
Sara Ridderstedt (MP), Jan Stefanson (KD), Yvonne Stein (L), Eskil Berglund
(SD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar ja och den som vill avslå Kommunstyrelsens förslag till
beslut röstar nej.

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

Ja-röst

Nej-röst

X

Göran Malmestedt (M)
Björn-Inge Björnberg (S)

X
X

Anders Åkerlind (M)

X

Yvonne Stein (L)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Nawzad Hamasharif (MP)

X

Minna Ahokas (M)

Justerandes sign

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 64
Martin Normark (L)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Jan Lannefelt (S)

X

Eskil Berglund (SD)

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

Anita Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Lars Axelsson (M)

X

Khalouta Simba (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

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

X
X

Paul Gustafsson (M)
Annika Falk (S)

X
X

Gunnel Permén (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

Justerandes sign

X

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 64
Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop avges tjugotre (23) ja-röster mot arton (18) nej-röster.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Johan Tireland (SD), Eskil Berglund (SD) och Yvonne Stein
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
• Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 65

2016-06-15

Svar på motion om att utreda
möjligheten till att starta Barn- och
ungdomsprogrammet på Upplands-Bro
gymnasiet
Dnr KS 15/0697

Beslut
Barn– och fritidsprogrammet ska inte starta på Upplands-Bro gymnasiet under
läsåret 2016–2017.
____________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Barn– och fritidsprogrammet ska inte starta på Upplands-Bro gymnasiet under
läsåret 2016–2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn-Inge Björnberg (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
En motion från Nawal Al-Ibrahim (L) har inkommit till Utbildningsnämnden
med förslag att starta barn-och fritidsprogrammet (BF) vid UpplandsBrogymnasiet. Utbildningskontorets utredning visar att det finns många lediga
platser vid de gymnasieskolor i Stockholms län som anordnar Barn- och
fritidsprogrammet.
Vid de flesta gymnasieskolor i Stockholms län som anordnar barn- och
fritidsprogrammet har inte platserna fyllts under de senaste åren.
Arbetsmarknadsprognoser visar på en mättnad för de yrken som barn- och
fritidsprogrammet leder till. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare
att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 16 maj 2016
Utbildningsnämndens beslut § 14 den 23 februari 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016
Översikt över antalet antagna elever vid Barn– och fritidsprogrammet i
Stockholms län hösten 2015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 65

Yttranden
Nawal Al-Ibrahim (L), Björn-Inge Björnberg (S) och Börje Wredén (L) yttrar
sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Upplands-Bro gymnasiet
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 66

2016-06-15

Yttrande om betänkande- Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5)
Dnr KS 16/0097

Beslut
1. Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt fler forma
framtiden som presenterar förslag om ökad delaktighet för individer, bland
annat genom digital delaktighet och förstärkt dialog samt samverkan
mellan kommunens medlemmar och de folkvalda.
2. Kommunfullmäktige överlämnar bilagt yttrande som svar på remissen.
____________

Förslag till beslut
1. Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt fler forma
framtiden som presenterar förslag om ökad delaktighet för individer,
bland annat genom digital delaktighet och förstärkt dialog samt
samverkan mellan kommunens medlemmar och de folkvalda.
2. Kommunfullmäktige överlämnar bilagt yttrande som svar på remissen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Norberg (MP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag med tillägg i yttrandet, under stycket ”ungas
inflytande ska stärkas och att försöksverksamhet med sänkt röstålder införas”
enligt följande:
Förslaget om sänkt röstålder är inte rättsäkert och ungdomarna kan inte
generellt förväntas vara insatta i tillräckligt hög grad ur ett kunskapsmässigt
perspektiv. Bildning är viktigt och därför ska vi låta ungdomarna fokusera på
det först och främst.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Naser Vukovic (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 66

Sammanfattning
Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att tillsätta en ny demokratiutredning.
Uppdraget har varit att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för
att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Vidare
skulle utredningen analysera och föreslå åtgärder för att stärka individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet
mellan valen.
Kommunledningskontoret noterar att flera av de förslag som lyfts av
Demokratiutredningen är högt prioriterade frågor för Upplands-Bro kommun.
Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt fler forma
framtiden som presenterar förslag om ökad delaktighet för individer, bland annat
genom digital delaktighet och förstärkt dialog samt samverkan mellan kommunens
medlemmar och de folkvalda.
I nuläget är det dock svårt att överblicka konsekvenser och tidslinjer för införande
av de samlade förslagen som presenteras. Flertalet syftar dock till att öka
möjligheten för unga att delta politiskt på lokal och nationell nivå, vilket i sig är
mycket positivt. Flera av de föreslagna förändringarna i kommunallagen har
utvecklats för att underlätta för unga att inneha politiska förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016
Remiss från Kulturdepartementet betänkandet Låt fler forma framtiden!
(SOU 2016:5)
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Del A
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Del B

Yttranden
Anna Norberg (MP), Johan Tireland (SD), Börje Wredén (L), Kerstin Åkare
(V), Naser Vukovic (S), Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett förslag på tillägg till
Kommunstyrelsen förslag. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar
enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut och ställer frågan om
Kommunfullmäktige kan besluta enligt tilläggsförslaget. Ordförande finner att
Kommunfullmäktige inte beslutar enligt tilläggsförslaget till beslutet.
Votering begärs.
Den som vill att Kommunfullmäktige avslår Johan Tirelands (SD) förslag till
tillägg till beslut röstar ja och den som vill att Kommunfullmäktige beslutar
enligt Johan Tirelands (SD) tilläggsförslag röstar nej.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 66

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Camilla Janson (S)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Yvonne Stein (L)

X

Nej-röst

Johan Silversjö (SD)

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)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kerstin Åkare (V)
Jan Lannefelt (S)

X
X

Eskil Berglund (SD)

X

Marcus Sköld (M)

X

Ricard Koljo (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Mait Johansson (M)

X

Conny Timan (S)

X

Börje Wredén (L)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anita Nygårds (SD)
Justerandes sign

Avstår

X
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 66
Seid Alajbegovic (S)

X

Lars Axelsson (M)

X

Khalouta Simba (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Paul Gustafsson (M)

X

Annika Falk (S)

X

Gunnel Permén (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop avges trettiofem (35) ja-röster mot arton (4) nej-röster och två
(2) som avstår. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
Johan Tirelands (SD) förslag på tillägg till beslutet.
Beslutet skickas till:
• Kulturdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 67

2016-06-15

Brandkåren Attunda årsredovisning
2015
Dnr KS 16/0147

Beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
____________

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2015 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år
2015 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2015.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 68

2016-06-15

Delårsbokslut januari-april 2016 med
helårsprognos
Dnr KS 16/0016

Beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
______________
Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M), Minna Ahokas (M), Lisbeth
Waern (M), Marcus Sköld (M), Mait Johansson (M), Fredrik Kjos (M), Lars
Axelsson (M), Paul Gustafsson (M), Gunnel Permén (M), Martin Normark (L),
Börje Wredén (L), Nawal Al-Ibrahim (L), Johan Silversjö (SD), Eskil Berglund
(SD), Anitha Nygårds (SD), Johan Tireland (SD), Kerstin Åkare (V) och
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet.
____________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första
fyra månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över
nämndernas resultat och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till - 49 tkr. I detta resultat ingår
kostnader för tidigare reserverade medel i social investeringsfond med 587 tkr.
Nämnderna uppvisar ett samlat överskott på 14,5 mkr jämfört med budget för
årets första fyra månader. Utbildningsnämnden visar dock ett underskott med
4,2 mkr och Kultur- och fritidsnämnden ett underskott med 171 tkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på – 1,4
mkr efter justeringar för social investeringsfond. Det är 1,4 mkr sämre än
budgeterat resultat som uppgår till 0 mkr. Anledningen till den försämrade
helårsprognosen är främst ett prognosticerat underskott mot budget i
utbildningsnämnden med 8,9 mkr och i socialnämnden med 4,5 mkr.
Kostnaderna för avskrivningarna beräknas bli 2 mkr högre än budget.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.
Delårsbokslut för perioden januari – april 2016 med helårsprognos den 31
maj 2016.

Yttranden
Fredrik Kjos (M), Yvonne Stein (L), Johan Tireland (SD) och Kerstin Åkare
(V) yttrar sig i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 68
Beslutet skickas till:
• Samtliga nämnder
• Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterföretag
• Österhöjdens Garage AB
• Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 69

2016-06-15

Nyproduktion av bostäder på
Bagarvägen och Målarvägen i Bro
Dnr KS 16/0156

Beslut
1. AB Upplands-Brohus begäran om att genomföra nyproduktion av cirka 150
lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen i Bro till en beräknad kostnad
av 300 000 000 kr godkänns.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld tills full
betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 300 000 000 kr för
finansiering av nyproduktionen av bostäder på Bagarvägen och Målarvägen
i Bro.
3. En borgensavgift på 0,35 % uttas.
____________

Sammanfattning
AB Upplands-Brohus planerar att uppföra ca 150 bostadslägenheter på
Bagarvägen och Målarvägen i Bro med byggstart under hösten 2016.
Produktionskostnaden för nyproduktionen beräknas uppgå till ca 300 mnkr.
Finansieringen kommer genom upptagande av nya lån. Bolaget anhåller därför
om kommunal borgen för finansieringen av projektet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016

Beslutet skickas till:
• AB Upplands-Brohus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 70

2016-06-15

Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
och arbetsutskott, 2017
Dnr KS 16/0155

Beslut
1. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2017 antas
enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2016 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 gymnasieskolan.
__________

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 2017.
Tidigare år har beslut om sammanträdestider hanterats under augusti 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 sammaträdet före sommaren när
det gäller Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens
arbetsutskott samt beredning.
Övriga nämnder och Kommunstyrelsens två andra utskott beslutar själva om
sina sammanträdestider men uppmannas 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 för
nämnderna.
I förslaget är ett visst antal sammanträden föreslagna men Kommunfullmäktige
och övriga nämnder kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2016-06-15

Fortsättning § 70
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin
arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen vid alla tillfällen utom ett, som enligt Kommunfullmäktiges beslut den
26 mars 2014, 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 som
ska förläggas där.
Förslag till sammanträdesschema för år 2017
Kommunstyrelsens
hållbarhet/arbetsmarknadsutskott
(Beslutas av resp. utskott)

Hbu 16 januari

Kommunstyrelsens
beredning
och
arbetsutskott
(onsdagar kl.
08.30)
18 januari

Kommunstyrelsen
(onsdagar
kl. 14.00)

Kommunfullmäktige
(onsdagar
kl. 18.30)

25 januari

8 februari

Amu 27 februari

1 mars

8 mars
(heldag)

22 mars

Hbu 19 april

19 april

26 april

10 maj

Amu 22 maj

24 maj

31 maj

14 juni

Hbu 21 augusti

23 augusti

30 augusti

13 september

Amu 25 september

27 september

4 oktober
(heldag)

18 oktober

Hbu 30 oktober

1 november

8 november

22 november

Amu 27 november

29 november

6 december

20 december

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2014, Kf § 27

Yttranden
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
Revisorerna
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 71

2016-06-15

Parkeringspaket Kungsängen
Dnr KS 16/0188

Beslut
1. Anta uttag av parkeringsavgifter samt införande av SL Accesslösning
enligt föreslaget parkeringspaket med start från och med 1 september 2016
2. Anta föreslagna nivåer för felparkeringsavgifter med start från och med 1
september 2016
3. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att verkställa ovanstående beslut vilket
finansierar sig självt inom ett år
4. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att använda SL
Accesskort för parkering med genomförd resa med periodkort eller
reskassa.
5. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att installera
kameraövervakning på Upplands-Bro kommuns parkeringar, för att skapa
trygghet, och minska risken för skadegörelse.
_____________

Förslag till beslut
1. Anta uttag av parkeringsavgifter samt införande av SL Accesslösning
enligt föreslaget parkeringspaket med start från och med 1 september 2016
2. Anta föreslagna nivåer för felparkeringsavgifter med start från och med 1
september 2016
3. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att verkställa ovanstående beslut vilket
finansierar sig självt inom ett år
4. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att använda SL
Accesskort för parkering med genomförd resa med periodkort eller
reskassa.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsen förslag till beslut med tillägget att:
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att installera
kameraövervakning på Upplands-Bro kommuns parkeringar, för att skapa
trygghet, och minska risken för skadegörelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 71
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet:
Sverigedemokraterna vill se fler alternativ som inte påverkar en del av
kommuninvånare påtagligt negativt. Vi eftersträvar även medborgardialog.
Med nuvarande förslag riskerar kommunen att bidra till ökade
koldioxidutsläpp.
Yvonne Stein (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut med Fredrik Kjos (M) tilläggsförslag.
Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut med Fredrik Kjos (M) tilläggsförslag.

Sammanfattning
Parkeringspaketet ingår som ett av flera steg i Tillväxtkontorets uppdrag att se
över parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt Bro. I uppdraget ingår
åtgärder som att anlägga kompletterande tillfälliga och permanenta
parkeringsplatser (varav vissa är genomförda), att bevaka parkeringsfrågor i
plan- och exploateringsprojekt (vilket pågår) samt att planera för en utbyggnad
av parkeringsdäcket på Kungsängens infartsparkering, alternativt utreda
möjligheterna att bygga ett parkeringsgarage centralt Kungsängen inför
framtida behov.
Förslaget är ett sammanhållet paket som syftar till att få till stånd ändrade val i
resmönster och val av parkering hos de som idag parkerar i centrala
Kungsängen. Paketet kommer att leda till att det kommer att bli lättare att hitta
en ledig parkering för de ändamål man behöver. Paketet syftar också till att det
i större utsträckning blir attraktivare att gå cykla eller använda kollektiva
färdmedel.
Parkeringspaketet innebär i korthet, en timmes avgiftsfri parkering på de mest
centralt belägna parkeringsplatserna och därefter tas en avgift på 5
kronor/timme kl. 8-18 vardagar. På mer perifert belägna parkeringsplatser
föreslås istället en avgift på 2 kronor/timme kl. 8-18 vardagar. På
infartsparkeringarna föreslås att avgiftsreglering på 5 kr/timme kl. 8-18
vardagar kombineras med en SL Access-lösning som innebär att
pendeltågsresenärer med periodbiljett (minst 30 dagar) på sitt SL Access-kort
kan lösa en parkeringsbiljett avgiftsfritt. Vidare föreslås att fyra laddplatser för
eldrivna fordon ska anläggas. Syftet är att parkeringsplatserna ska användas på
ett effektivt sätt, bidra till politiska mål om hållbara transportmedel och att det
ska finnas en balans mellan tillgång och efterfrågan på parkering. Åtgärderna
förväntas få positiva konsekvenser i form fler lediga parkeringsplatser, vilket
också medför minskad söktrafik och därmed minskad trängsel, utsläpp och
trafiksäkerhetsrisk. Parkeringspaketet med uttag av parkeringsavgifter samt nya
avgiftsnivåer för felparkering föreslås införas med start från och med 1
september 2016.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-15

Fortsättning § 71

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2016, KS § 75
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2016
Parkeringsutredning Kungsängen, upprättad av WSP Samhällsbyggnad den
27 oktober 2006
Parkeringsutredning Kungsängen, upprättad av Trivector Traffic AB i juni
2013
Protokoll från Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott § 45 den 27
november 2013
Infartsparkering i Kungsängen, alternativ för utbyggnad och gestaltning,
upprättad av Tyréns AB i augusti 2014
Kostnadsberäkning för utbyggnad av infartsparkeringen i Kungsängen,
framtagen av Tekniska avdelningen i oktober 2014

Yttranden
Catharina Andersson (S), Fredrik Kjos (M), Johan Tireland (SD), Yvonne
Stein (L), Börje Wredén (L) och Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett förslag om
återremiss samt ett förslag på tillägg till beslutet. Ordförande ställer frågan om
Kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag och finner att
Kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer frågan om Kommunfullmäktige kan besluta enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut med Fredrik Kjos (M) tilläggsförslag och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag med
Fredrik Kjos (M) tilläggs förslag.

Reservation
Johan Silversjö (SD), Eskil Berglund (SD), Anitha Nygårds (SD) och Johan
Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
• Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 72

2016-06-15

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

Beslut
Camilla Janson (S) besvarar interpellationen om flyktingars förtur till bostad.
_____________

Sammanfattning
Martin Normark (L) och Anders Åkerlind (M) lämnade den 29 april 2016 in en
interpellation om flyktingars förtur till bostadkön. Kommunfullmäktige
beslutade den 11 maj 2016, Kf § 54, att interpellationen fick ställas och ska
därför besvaras.

Beslutsunderlag
•

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

Yttranden
Martin Normark (L), Camilla Janson (S), Johan Tireland (SD), Tina Teljstedt
(KD), Johan Silversjö (SD), Fredrik Kjos (M) och Jan Stefanson (KD) yttrar
sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Martin Normark (L)
Anders Åkerlind (M)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 73

2016-06-15

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

Beslut
Camilla Janson (S) besvara enkel fråga gällande mellanlager av slam på Håbo
Härads allmänning.
________________

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) lämnade i december 2015 in en enkelfråga till Camilla
Janson (S) gällande mellanlager av slam på Håbo Häradsallmänning. På
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2016, Kf § 4 beslutades att
frågan får ställas och ska därför besvaras.

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

Justerandes sign

Kerstin Åkare (V)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 74

2016-06-15

Val av ersättare till Lindströmska
stiftelsen
Dnr KS 15/0505

Beslut
Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Helena Nordström (S).
_____________

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
Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2016, Kf § 61

Yttranden
Mattias Petersson (C) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
• Helena Nordström (S)
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 75

2016-06-15

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

Beslut
Val av ledamot för Miljöpartiet i 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
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 11 maj 2016, Kf § 60

Yttrande
Mattias Petersson (C) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 76

2016-06-15

Val av ny ersättare i Valnämnden efter
Margot Ågholm-Lindh (KD)
Dnr KS 16/0129

Beslut
Val av ersättare för Kristdemokraterna i Valnämnden 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. Vid samma
sammanträde utsåg ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden men ersättare i
Valnämnden bordlades. Ny ersättare i Valnämnden bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2016, Kf § 59

Yttranden
Mattias Petersson (C) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 77

2016-06-15

Entledigande av Mia Andersson
Wikholm (S) från uppdraget som
ordinarie ledamot i Tekniska nämnden
Dnr KS 16/0162

Beslut
Mia Andersson Wikholm (S) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i
Tekniska nämnden.
_____________

Sammanfattning
Mia Andersson Wikholm (S) lämnade den 16 maj 2016 in en begäran om att få
bli entledigad från uppdrag som ordinarie ledamot i Tekniska nämnden. Mia
Andersson Wikholm (S) bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande från Mia Andersson Wikholm (S) som inkom 16
maj 2016.

Yttranden
Mattias Petersson (C) yttrar dig i ärendet.
Beslutet skickas till:
• Mia Andersson Wikholm
• Tekniska nämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 78

2016-06-15

Val av ny ledamot i Tekniska nämnden
efter Mia Andersson Wikholm (S)
Dnr KS 16/0163

Beslut
1. Leif Janson (S) utses till ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter Mia
Andersson Wikholm (S)
2. Harry Holmström (S) utses som ny ersättare i Tekniska nämnden efter Leif
Janson (S)
_____________

Sammanfattning
Mia Andersson Wikholm (S) har begärt entledigande från uppdrag som
ledamot i Tekniska nämnden från och med Kommunfullmäktige den 15 juni
2016. Ordförande i Tekniska nämnden har nominerat Leif Janson (S) som
ordinarie ledamot samt Harry Holmström som ersättare.

Beslutsunderlag
•
•

Mia Andersson Wikholms (S) begäran om entledigande som inkom 16 maj
2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016, Kf § 77

Yttranden
Mattias Petersson (C) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
• Utsedd ledamot och ersättare
• Tekniska nämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 79

2016-06-15

Entledigande av Jenny Pettersson (SD)
från uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen och ledamot i Kulturoch fritidsnämnden
Dnr KS 16/0186

Beslut
Jenny Pettersson (SD) entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.
_____________

Sammanfattning
Jenny Pettersson (SD) har begärt att få bli entledigat från uppdragen som
förtroendevald i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden och bör
därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 2 juni 2016.

Yttranden
Mattias Petersson (C) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
• Jenny Pettersson
• Kommunstyrelsen
• Kultur- och fritidsnämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 80

2016-06-15

Val av ersättare i Kommunstyrelsen
och ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden efter Jenny Pettersson
(SD)
Dnr KS 16/0187

Beslut
1. Val av ersättare i Kommunstyrelsen bordläggs.
2. Till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden utses Katarina Olofsson (SD)
____________

Sammanfattning
Jenny Pettersson (SD) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsen och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och nya
val till dessa uppdrag behöver därför genomföras.

Beslutsunderlag
•
•

Begäran om entledigande som inkom den 2 juni 2016
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 15 juni 2016, Kf § 79

Yttranden
Mattias Petersson (C) och Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
• Den valda
• Kultur- och fritidsnämnden
• Personalstaben
• förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 81

2016-06-15

Entledigande av Anna Johansson (S)
från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 16/0196

Beslut
Anna Johansson (S) entledigas från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
___________

Sammanfattning
Anna Johansson har begärt entledigande från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 14 juni 2016

Beslutet skickas till:
• Anna Johansson
• Utbildningsnämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 82

2016-06-15

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Anna
Johansson (S)
Dnr KS 16/0197

Beslut
Till ny ersättare i Utbildningsnämnden utses Helene Söderholm (S).
____________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016 , Kf § 81 att entlediga Anna
Johansson (S) från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. Ny ersättare
bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 15 juni 2016, Kf § 81

Yttranden
Mattias Petersson(C) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
• Den valda
• Utbildningsnämnden
• Personalstaben
• Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 83

2016-06-15

Anmälningar

1.

Socialnämndens beslut § 47 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 mars 2016

2.

Motion om att Upplands-Bro upprättar en likabehandlingsplan värd
namnet
Dnr KS 16/0181
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36 (36)

