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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2016-10-19

Stora scenen, Kulturhuset, 2016-10-19 18:30- 21:30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare
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35 ordinarie ledamöter

Övriga deltagare

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

Utses att justera

Conny Timan (S) och Göran Malmestedt (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-10-26
kl.10.00

4 ersättare

Paragrafer

§§ 84 - 129

Underskrifter
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Sekreterare

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Solange Olame Bayibsa (S)

..................................................................
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..................................................................
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Conny Timan (S)

Göran Malmestedt (M)
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Anna-Lena Örvander

2016-11-09
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

§ 105

Entledigande för uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
styrelsen för Upplands-Bro
kommunföretag samt ersättare i
Kommunförbundet Stockholms läns
förbundsmöte Yvonne Stein (L)

39
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styrelsen för Upplands-Bro
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förbundsmöte efter Yvonne Stein (L)

40
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41
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Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Jörgen Pihl (M)
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Entledigande av Anna-Maj Lilly (KD) från
uppdrag som ledamot i
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48

§ 115
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19
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hans Hellqvist (C)
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Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

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)
Irène Seth (M)
Rolf Nersing (S)
Yvonne Stein (L)
Johan Silversjö (SD)
Minna Ahokas (M)
Naser Vukovic (S)
Catharina Andersson (S)
Martin Normark (L)
Kerstin Åkare (V)
Jan Lannefelt (S)
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 (S)
Jan Stefanson (KD)
Seid Alajbegovic (S)
Vesna Rajic (M)
Khalouta Simba (V)
Hibo Salad Ali (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Paul Gustafsson (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Tom Slettengren (M)
Helena Austrell (S)
Johan Tireland (SD)
Kimmo Lindstedt (S)

Björn-Inge Björnberg (S)
Moslim Ali Akill (MP)
Göran Malmestedt (M)
Ricard Koljo (C)

Justerandes sign

Närvarande ersättare

Annika Falk (S)
Anni Ullberg (S)
Lisbeth Waern (M)
Gunnel Permén (M)
Marlene Juthstrand (KD)
Niklas Odelberg (L)
Annelies Lindblom (V)
Erik Karlsson (V)
Berit Brofalk (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 84

2016-10-19

Medborgarförslag om polisstation i Bro
och klätterställningar
Dnr KS 16/0237

Beslut
Medborgarförslag om polisstation i Bro och klätterställning vid Finnstaskolan
överlämnas till Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden för yttrande.
______________

Sammanfattning
Matilda Thimgren inkom den 23 augusti med ett medborgarförslag om
polisstation i Bro samt klätterställning vid Finnstaskolan. Förslaget till beslut är
att det överlämnas till Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden för yttrande
inom respektive ansvarsområde.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 23 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Förslagställaren
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 85

2016-10-19

Medborgarförslag om att bygga om
Bergaskolans skolgård
Dnr KS 16/0247

Beslut
Medborgarförslag om att bygga ut Bergaskolans skolgård överlämnas till
Utbildningsnämnden för beslut.
_____________

Sammanfattning
Sara Fors inkom den 2 september 2016 med ett medborgarförslag om att bygga
ut Bergaskolans skolgård. Förslaget till beslut är att det överlämnas till
Utbildningsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 2 september 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagsställaren
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 86

2016-10-19

Medborgarförslag om att arrangera en
tyst del i biblioteket i Kungsängen
Dnr KS 16/0274

Beslut
Medborgarförslaget lämnas över till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
____________

Sammanfattning
Rolf Öras inkom den 23 september 2016 med ett medborgarförslag om att
arrangera en tyst del i biblioteket i Kungsängen, ett rum i ostörd miljö för de
som läser tidskrifter bl.a. Förslaget till beslut är att det överlämnas till Kulturoch fritidsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 23 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (64)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 87

2016-10-19

Förvaltade stiftelsers bokslut 2015
Dnr KS 16/0158

Beslut
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2015 godkänns.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2015. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2015 blev 55,73 kronor. Ingen utdelning har skett under
2015. Det fria egna kapitalet uppgår till 40 559,91 kronor.
Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl
Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse,
Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse.
Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den
ekonomiska förvaltningen av stiftelserna.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016
Förvaltningsberättelser 2015 för kommunens förvaltade stiftelser

Beslutet skickas till:
•

Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 88

2016-10-19

Revisionsberättelser för stiftelser som
förvaltas av Upplands-Bro kommun
2015
Dnr KS 16/0195

Beslut
Revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2015 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, UpplandsBro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse, Karl
Fagerströms stiftelse och Lindströmska stiftelsen läggs med godkännande till
handlingarna.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Kommunen beslutar om
utdelning ur alla stiftelser utom Lindströmska stiftelsen som har en egen
styrelse. Kommunstyrelsen sköter den ekonomiska förvaltningen. Den
ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet redovisas i särskilt
ärende till Kommunfullmäktige.
Enligt kommunens revisionsreglemente är kommunens revisorer även revisorer
i de stiftelser som förvaltas av kommunen. Med anledning av detta har det
upprättats en revisionsberättelse per stiftelse avseende räkenskapsåret 2015.
Kommunledningskontoret föreslår att revisorernas revisionsberättelser med
godkännande läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016
Revisionsberättelser 2015 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro
kommun

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 89

2016-10-19

Regler för lokalt partistöd
Dnr KS 16/0198

Beslut
Regler för lokalt partistöd i Upplands-Bro kommun antas.
___________

Sammanfattning
Det lokala kommunala partistödet regleras i kommunallagen. 2014 tog
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett nytt förslag till
kommungemensamma regler för partistödet. Förändringarna jämfört med
tidigare regler handlar främst om att respektive parti ska redovisa hur
partistödet använts.
Kommunledningskontorets förslag till regler är anpassat efter kommunallagens
krav och bygger på SKL:s förslag. Reglerna förslås gälla retroaktivt för utbetalt
partistöd för 2015. Redovisning av hur partistödet använts under 2015 ska
därför inlämnas under hösten 2016.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2016
Regler för lokalt Partistöd i Upplands-Bro kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 90

2016-10-19

Revidering av Kultur- och
fritidsnämndens och Tekniska
nämndens reglementen gällande
namnsättning av strategiska platser och
vägar
Dnr KS 16/0199

Beslut
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning från
Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar därför
respektive nämnds reglemente.
2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning
från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar
därför respektive nämnds reglemente.
2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans.
__________

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

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden föreslår
Kommunfullmäktige att ansvaret för kommunens namnsättning ska överföras
från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden. Nämnderna ser att en
ändring av nämndernas reglementen ger en mer sammanhållen process vid
namnsättningar, eftersom Tekniska nämnden ansvarar för att:
• sätta adressnummer och föra lägenhetsregister
• hålla kommunens kartor och geodatainformation uppdaterad
Ansvaren har ett nära samband med och betydelse för arbetet med namnfrågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

Fortsättning § 90

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 7 juni 2016, KFN § 31
Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2016, TN § 33

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

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 91

2016-10-19

Timtaxa för handläggning av plan- och
exploateringsärenden
Dnr KS 16/0236

Beslut
Ny timavgift för den plan- och exploateringsverksamhet som debiteras enligt
plan- och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 1 januari 2017.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Ny timavgift för den plan- och exploateringsverksamhet som debiteras enligt
plan- och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 1 januari 2017.
____________

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i plan- och bygglovstaxan
för den verksamhet som drivs inom planlaggning och exploatering.
Verksamheten tar ut avgifter för arbetet med detaljplaner och
områdesbestämmelser, olika typer av besked och andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder inom plan- och bygglagens område. Avgiftsuttaget
baseras på den timavgift på 840 kr som gäller enligt nuvarande plan- och
bygglovstaxa från 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt SKL:s
(Sveriges Kommuner och Landsting) mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor. Den består av
verksamhetsområdets genomsnittliga lönekostnader och myndighetsspecifika
gemensamma kostnader, s.k. overhead-kostnader. Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att den nya timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 2017.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2016
Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av
Kommunfullmäktige 16 juni 2011
SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) nya mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

Fortsättning § 91

Yttranden
Börje Wredén (L), Jan Stefanson (KD) och Tom Slettengren (M) yttrar sig i
ärendet.

Protokollsanteckning
Börje Wredén (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning för Liberalerna
och Moderaterna:
”Ärendet handlar om den kostnad per arbetad timme som kommunen tar betalt
för. Vi vill understryka vikten av att så långt möjligt förenkla arbetet så att
kostnaderna för planering och exploatering hålls ner. Det gäller alla typer av
projekt och i särskild hög grad för mindre och enklare sådana. Kommunerna
bedriver en verksamhet med monopol, vilket ger ett särskilt ansvar, och den här
delen av kostnaderna för t ex nya bostäder vill vi ska uppmärksammas.”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Planavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 92

2016-10-19

Lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Dnr KS 16/0034

Beslut
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett konsultationsforum som ska
hantera akuta frågor och ge stöd vid signaler om våldsbejakande
extremism.
3. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att
operationalisera handlingsplan mot våldsbejakande extremism i sin
verksamhet.
4. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden ska avrapportera detta
arbete i sin årliga rapportering till Kommunfullmäktige.
5. Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och polisen ska
inkludera våldsbejakande extremism som ett arbetsområde för samverkan.
6. Kommundirektören får göra redaktionella justeringar i dokumentet
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett konsultationsforum som
ska hantera akuta frågor och ge stöd vid signaler om våldsbejakande
extremism.
3. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att
operationalisera handlingsplan mot våldsbejakande extremism i sin
verksamhet.
4. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden ska avrapportera
detta arbete i sin årliga rapportering till Kommunfullmäktige.
5. Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och polisen ska
inkludera våldsbejakande extremism som ett arbetsområde för
samverkan.
6. Kommundirektören får göra redaktionella justeringar i dokumentet
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

Fortsättning § 92

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga
ärendet.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i
Sverige. Detta återspeglas i lagstiftning, utredningar och uppdrag samt
regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism som presenterades år
2010. Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan
för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att
våldsbejakande extremism utgör ett hot mot vår demokrati som behöver
bemötas på lokal nivå.
Föreslagna handlingsplan ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande
extremism i Upplands-Bro kommun. Dokumentet förtydligar kommunens
ansvar och organisation på området, hur arbetet kan införlivas i befintlig
verksamhet och hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan
genomföras på olika preventionsnivåer. Handlingsplanen har sänts på remiss
till Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden under tidsperioden 13 juni
till den 19 september 2016.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 7 september 2016
Socialnämndens beslut § 66 den 18 augusti 2016
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 juli 2016

Yttranden
Jan Stefanson (KD), Kerstin Åkare (V), Johan Tireland (SD), Fredrik Kjos (M)
och Sven-Inge Nylund (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är att ärendet
bordläggs. Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna är mycket positiva till att kommunens
tjänstemän dragit i gång arbetet och nu presenterat en handlingsplan mot
våldsbejakande extremism!
Europa har drabbats av många terrordåd och risken finns att vi även får se
terrordåd i Sverige. Många av de individer som ansluter sig till
extremistmiljöer i Sverige begår även andra typer av brott.
Arbetet mot våldsbejakande extremism är mycket viktigt för allas säkerhet och
för att värna demokratin.
Vi Moderater och liberaler arbetar för att öka tryggheten i Upplands-Bro. En
del av det arbetet var när moderaterna 2015 lade en motion om handlingsplan
mot radikalisering.”
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 93

2016-10-19

Motion om jämställd snöröjning
Dnr KS 15/0682

Beslut
Motionen om jämställd snöröjning är ett intressant förslag. Inför nästa
upphandling av vinterväghållningen ska Tekniska nämnden ta upp denna fråga
inför beslut om principer för upphandlingen.
___________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om jämställd snöröjning är ett intressant förslag. Inför nästa
upphandling av vinterväghållningen ska Tekniska nämnden ta upp denna fråga
inför beslut om principer för upphandlingen.
____________

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen om
jämställd snöröjning är ett intressant förslag. Inför nästa upphandling av
vinterväghållningen ska Tekniska nämnden som krav, fråga inför beslut om
principer för upphandlingen.

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) inkom den 22 april 2015 med en motion angående jämställd
snöröjning. Den 16 september 2015 lämnade Kommunfullmäktige över
motionen till Tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden beslutade att motionen var ett intressant förslag och att
nämnden inför nästa upphandling av vinterväghållning tar upp frågan inför
beslut om principerna för upphandlingen.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utöver att
utveckla barnperspektivet något. Kommunledningskontoret ställer sig bakom
Tekniska nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016
Tekniska nämndens beslut § 15, 11 april 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2016
Motion, Kerstin Åkare (V), angående jämställd snöröjning den 22 april
2016

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

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 94

2016-10-19

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

Beslut
Motionen anses besvarad i och med att kommunen upprättat en handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
__________

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) har i en motion som inkom den 15 december 2015 föreslagit
att Upplands-Bro behöver upprätta en handlingsplan mot radikalisering. I
motionen föreslås att kommunen upprättar ett brett om omfattande samarbete
med hela samhället såsom myndigheter och civila samhället.
Under våren 2016 har kommunledningskontoret i samverkan med berörda
kontor utvecklat en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen har sänts på remiss till berörda nämnder under tidsperioden
juni till september 2016.
Den 28 oktober 2016 startar Upplands-Bro kommun arbetet mot
våldsbejakande extremism med ett seminarium som rör just
radikaliseringsprocesser och exempel på hur man kan arbeta med frågan på
kommunal nivå. Kontakt har även etablerats med den Nationella samordnaren
för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 7 september 2016
• Motion, Fredrik Kjos (M), upprätta handlingsplan mot radikalisering,
inkom den 15 december 2015
Beslutet skickas till:
•

•

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (64)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 95

2016-10-19

Medborgarförslag om att bygga en
lekplats intill nya IP i Kungsängen
Dnr KS 15/0500

Beslut
Medborgarförslaget om att bygga en ny lekplats intill IP i Kungsängen är ett
bra förslag. I budget för år 2016 beslutades att en lekplats ska planeras och
färdigställas vid Kungsängens IP år 2017.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Medborgarförslaget om att bygga en ny lekplats intill IP i Kungsängen är ett
bra förslag. I budget för år 2016 beslutades att en lekplats ska planeras och
färdigställas vid Kungsängens IP år 2017.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsen förslag till beslut.

Sammanfattning
Richard Mossberg inkom den 16 september 2014 med ett medborgarförslag om
att anlägga en ny lekplats invid Kungsängen IP. Kommunfullmäktige beslutade
den 15 oktober 2014 att lämna över ärendet till Tekniska nämnden för yttrande.
Under våren 2015 genomförde Upplands-Bro kommun medborgardialogen
”Projekt Drömpark”. Projektet syftade till att samla in medborgarnas tips och
idéer kring lek- och aktivitetsytor. I samband med medborgardialogen 2015
blev det tydligt att det finns behov av fler platser för utelek i kommunen, som
exempelvis området vid Kungsängen IP och Norrboda.
Tekniska nämnden beslutar att medborgarförlaget om att bygga en ny lekplats
vid Kungsängens IP är ett intressant förslag som studeras 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 augusti 2016
Tekniska nämndens beslut § 49 14 september 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 107, 15 oktober 2014
Medborgarförslag om att bygga en lekplats intill nya IP i Kungsängen

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

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 96

2016-10-19

Medborgarförslag om att använda
Kvistabergs lokaler som konstgalleri
samt konsertlokal
Dnr KS 15/0748

Beslut
Medborgarförslaget visar på engagemang för verksamheten i Kvistaberg vilket
ses som mycket positivt. Verksamheten på Kvistaberg liknar den som föreslås
av förslagsställaren och ses som i stort sett genomfört.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Medborgarförslaget visar på engagemang för verksamheten i Kvistaberg vilket
ses som mycket positivt. Verksamheten på Kvistaberg liknar den som föreslås
av förslagsställaren och ses som i stort sett genomfört.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsen förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 9 september 2015 inkom ett medborgarförslag som föreslår att
Kvistabergs lokaler ska användas för konst- och musikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2015 att lämna över ärendet till
Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut lyfter fram att nämnden ser positivt på
förslag som visar på engagemang för verksamheten. Verksamheten på
Kvistaberg liknar den som föreslås av förslagsställaren och ses som i stort sett
genomfört.
Renoveringen av Kvistaberg pågår parallellt med verksamhet som omfattar
konstutställningar och musikaktiviteter. Kommunledningskontoret har inget
ytterligare att tillföra ärendet utan ställer sig bakom Kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 9 23 februari 2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 94 14 oktober 2015
Medborgarförslag som inkom 9 september 2015

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

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 97

2016-10-19

Måltidspolicy för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 16/0080

Beslut
1. Måltidspolicy för Upplands-Bro Kommun antas med redaktionella
justeringar. Punkten på sidan två ska vara följande: Socialkontoret ska
möjliggöra för att fler ska kunna äta i gemenskap med andra.
2. Måltidspolicyn ersätter Kostpolicyn.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Måltidspolicy för Upplands-Bro Kommun antas med redaktionella
justeringar. Punkten på sidan två ska vara följande: Socialkontoret ska
möjliggöra för att fler ska kunna äta i gemenskap med andra.
2. Måltidspolicyn ersätter Kostpolicyn.
_____________

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med följande tillägg:
Kommunen ska inte servera ritualslaktat kött inom sina verksamheter och
måltiderna ska vara fria från religiösa inslag.
Rolf Nersing (S) föreslår att Kommunfullmäktige avslår Johan Tirelands (SD)
tilläggsförslag.
Lisa Edwards (C) föreslår att Kommunfullmäktige avslår Johan Tirelands (SD)
tilläggsförslag.
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunfullmäktige avslår Johan Tirelands
(SD) tilläggsförslag.
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut och avslår JohanTirelands (SD)
tilläggsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

Fortsättning § 97

Sammanfattning
Måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod. Dokumentet är ett
övergripande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra
måltidsverksamheterna i Upplands-Bro kommun. Under ledning av kostchefen
på Utbildningskontoret har berörda kontor medverkat i framtagandet av en
kommunövergripande måltidspolicy. Måltidspolicyn ersätter det tidigare
dokumentet Kostpolicy.
Kommunstyrelsen sände Måltidspolicyn på remiss till Socialnämnden för
yttrande. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterade den 7 juli 2016 avseende
Måltidspolicy till Kommunstyrelsen.
Socialkontoret föreslår att policyn antas som ett övergripande och vägledande
dokument för kostverksamheten i Upplands-Bro kommun.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2016
Socialnämndens beslut § 64, 18 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut § 68, 27 april 2016
Utbildningsnämndens beslut § 13, 23 februari 2016
Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun

Yttranden
Rolf Nersing (S), Johan Tireland (SD), Börje Wredén (L), Lisa Edwards (C),
Jan Stefanson (KD), Kerstin Åkare (V) och Sara Ridderstedt (MP) 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 att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Johan Tirelands förslag till beslut röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19
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Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Iréne Seth (M)

X

Rolf Nersing (S)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Yvonne Stein (L)

X

Johan Silversjö (SD)
Moslim Ali Akill (MP)

Nej-röst

Avstår

X
X

Minna Ahokas (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Jan Lannefelt (S)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisa Edwards (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

Seid Alajbegovic (S)

X

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vesna Rajic (M)

X

Khalouta Simba (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Paul Gustafsson (M)

X

Sven-Inge Nylund (S)

X

Tom Slettengren (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Ricard Koljo (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop avges tretiosex (36) ja-röster mot två (2) nej-röster samt en som
avstår. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 98

2016-10-19

Biblioteksplan 2016-2019
Dnr KS 15/0412

Beslut
Biblioteksplan 2016-2019 fastställs.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Biblioteksplan 2016-2019 fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Paul Gustavsson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Arbetet med ett nytt förslag till Biblioteksplan påbörjades i Upplands-Bro
bibliotek hösten 2015. Ett processarbete med samtliga bibliotekarier
genomfördes med utgångspunkt i den befintliga biblioteksplanen.
Arbetet avslutades med förslag till förbättringar och uppdateringar i en
gemensam workshop. Kommunstyrelsen sände enligt beslut den 27 april 2016
Biblioteksplanen på remiss till Utbildningsnämnden och Socialnämnden för
yttranden.
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets tjänsteskrivelse som sitt
yttrande till Kommunstyrelsen, som förordar att Biblioteksplan 2016-2019
fastställs. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i
ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2016
Utbildningsnämndens beslut § 54, 23 augusti 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2016
Kommunstyrelsens beslut § 65, 27 april 2016
Biblioteksplan för Upplands-Bro 2016-2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19
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Yttranden
Naser Vukovic (S), Kerstin Åkare (V) och Paul Gustavsson (M) yttrar sig i
ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 99

2016-10-19

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Dnr KS 16/0010

Beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per
den 14 september 2016 godkänns.
____________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per
den 14 september 2016 godkänns.
_____________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte hanterats färdigt. Redovisningen är den
andra för år 2016. För närvarande finns det 28 stycken obesvarade
medborgarförslag. Sedan medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har
totalt 117 stycken medborgarförslag lämnats in.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 september

Yttranden
Martin Normark (L), Kerstin Åkare (V), Catharina Andersson (S), Tom
Slettengren (M) och Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet.

Protokollsanteckning
Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning för Liberalerna
och Moderaterna:
”I kommunallagen och Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett
medborgarförslag ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att förslaget inkommit. Vi kan konstatera att för nio av
medborgarförslagen har mer än ett år gått efter det att förslaget inlämnats utan
att det noterats att beslut tagits upp i uppföljningen. Även om det för enskilda
ärenden kan finnas förklaringar på att lång behandlingstid krävs anser vi att
Kommunförvaltningen bör se över sina rutiner för att tillförsäkra en snabbare
handläggning. Om inte tidsgränsen kan hållas bör anledningen därtill särskilt
redovisas i uppföljningen”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 100

2016-10-19

Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KS 16/0011

Beslut
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per den 14
september 2016 godkänns.
___________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per en 14
september 2016 godkänns.
___________

Sammanfattning
Motioner bör beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år
räknat från det datum då de väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde.
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, tillsammans med en
plan för hur motionerna ska behandlas och en tidsplan. Kommunfullmäktige
får i samband med denna redovisning avskriva motioner från vidare
handläggning, alternativt besluta om fortsatt beredning samt ny tid, inom
vilken motionen ska vara besvarad. Redovisningen är den andra för år 2016.
För närvarande finns tio obesvarade motioner.
Av de idag obesvarade motionerna beräknas fem vara behandlade under 2016
och de övriga 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 september 2016

Yttranden
Börje Wredén (L), Jan Stefanson (KD) och Kerstin Åkare (V) yttrar sig i
ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33 (64)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

Fortsättning § 100

Protokollsanteckning
Börje Wredén (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning för Liberalerna
och Moderaterna:
”Det sägs under ärendet att ”Motioner bör beredas så att Kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då de väcktes på
Kommunfullmäktiges sammanträde.” Vi kan konstatera att tre av motionerna
är mycket äldre än så. Till exempel så inlämnades Liberalernas motion om
Nystart för Brunna 2015-06-03 men planeras att besvaras först 2:a kvartalet
2017 d.v.s. två år efteråt. Vi anser att om inte uppenbara skäl talar emot bör
man hålla sig till max 12 månader innan beslut tas. Om inte tidsgränsen kan
hållas bör anledningen därtill särskilt redovisas i uppföljningen”
Beslutet skickas till:
•

Berörda nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 101

2016-10-19

Val av ersättare till Lindströmska
stiftelsen
Dnr KS 15/0505

Beslut
Val av 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. Den 15 juni 2016 utsåg
även Helena Nordström (S) som ersättare. En ersättare platser är fortfarande
inte tillsatt 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
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016, Kf § 74

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 102

2016-10-19

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

Beslut
Val av ledamot i Bygg- och miljönämnden bordläggs.
______________

Sammanfattning
Martina Olsson (MP) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i
Bygg- och miljönämnden. Val av ny ledamot har vid upprepande tillfällen
bordlagts.

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
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016, Kf 75

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 103

2016-10-19

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

Beslut
Till ny ersättare i Valnämnden utses Daniele Spagnolo (KD).
___________

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. Vid Kommunfullmäktige den 15 juni 2016, kf § 76
bordlades ärendet på nytt. Ny ersättare i Valnämnden bör därför utses.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2016, Kf § 59
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016, Kf § 76

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

Daniele Spagnolo(KD)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 104

2016-10-19

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

Beslut
Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen bordläggs.

Sammanfattning
Jenny Pettersson (SD) har entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen och val till uppdraget behöver därför genomföras.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2016,
Kf § 80.

Beslutsunderlag
•
•
•

Begäran om entledigande som inkom den 2 juni 2016
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 15 juni 2016, Kf § 79
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016, Kf § 80

Yttranden
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 105

2016-10-19

Entledigande av Yvonne Stein (L) från
uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
styrelsen för Upplands-Bro
kommunföretag samt ersättare i
Kommunförbundet Stockholms läns
förbundsmöte
Dnr KS 16/0207

Beslut
1. Yvonne Stein entledigas från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, styrelsen för Upplands-Bro
kommunföretag samt ersättare i Kommunförbundet Stockholms läns
förbundsmöte.
2. Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i
Stockholms län.
____________

Sammanfattning
Yvonne Stein (L) begärde den 21 juni 2016 att få bli entledigad från uppdrag
som ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, styrelsen för
Upplands-Bro kommunföretag samt ersättare i Kommunförbundet Stockholms
läns förbundsmöte och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 21 juni 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Yvonne Stein (L)
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret
Personalstaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 106

2016-10-19

Val av ledamot i Kommunstyrelsen,
styrelsen för Upplands-Bro
kommunföretag samt ersättare i
Kommunförbundet Stockholms läns
förbundsmöte efter Yvonne Stein (L)
Dnr KS 16/0234

Beslut
1. Till ledamot i Kommunstyrelsen utses Martin Normark (L)
2. Till ersättare i Kommunstyrelsen utses Hans Åberg (L)
3. Till ledamot i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag utses Ingemar
Hägg (L)
4. Val aversättare i Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte utses
Hans Åberg (L)
____________

Sammanfattning
Yvonne Stein (L) begärde den 21 juni 2016 att få bli entledigad från uppdrag
som ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, styrelsen för
Upplands-Bro kommunföretag samt ersättare i Kommunförbundet Stockholms
läns förbundsmöte. Efter att entledigande beviljats bör ny eller nya
ledamöter/ersättare utses.

Beslutsunderlag
•

Beslut om entledigande i Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016, Kf §
105

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

De valda
Kommunstyrelsen
Upplands-Bro Kommunföretag AB
Kommunförbundet i Stockholms län
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 107

2016-10-19

Entledigande av Jörgen Pihl (M) från
uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden
Dnr KS 16/0242

Beslut
Jörgen Pihl (M) entledigas från uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden.
___________

Sammanfattning
Jörgen Pihl (M) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Bygg- och miljönämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 9 augusti 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Jörgen Pihl
Bygg- och miljönämnden
Personalstaben
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 108

2016-10-19

Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Jörgen Pihl (M)
Dnr KS 16/0243

Beslut
Till ersättare i Bygg- och miljönämnden utses Joakim Bencker (M)
___________

Sammanfattning
Jörgen Pihl har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i Byggoch miljönämnden och ny ersättare ska därför utses.

Beslutsunderlag
•

Komunfullmäktiges beslut om entledigande från den 19 oktober 2016 Kf, §
107

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

Den valda
Personalstaben
Bygg- och miljönämnden
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 109

2016-10-19

Entledigande av Anna-Maj Lilly (KD)
från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 16/0245

Beslut
Anna-Maj Lilly (KD) entledigas från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden.
___________

Sammanfattning
Anna-Maj Lilly (KD) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ledamot
i Utbildningsnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 31 augusti 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Anna-Maj Lilly (KD)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 110

2016-10-19

Entledigande av Ingvar Landälv (KD)
från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 16/0254

Beslut
Ingvar Landälv (KD) entledigas från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
__________

Sammanfattning
Ingvar Landälv (KD) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare
i Utbildningsnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 7 september 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Ingvar Landälv (KD)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 111

2016-10-19

Val av ny ledamot i
Utbildningsnämnden efter Anna-Maj
Lilly (KD)
Dnr KS 16/0246

Beslut
Till ny ledamot i Utbildningsnämnden utses Ingvar Landälv (KD).
___________

Sammanfattning
Anna-Maj Lilly (KD) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ledamot
i Utbildningsnämnden och ny ledamot ska därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016, Kf § 109

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

Ingvar Landälv (KD)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 112

2016-10-19

Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden efter Ingvar
Landälv (KD)
Dnr KS 16/0255

Beslut
Till ny ersättare i Utbildningsnämnden utses Anna-Maj Lilly (KD).
___________

Sammanfattning
Ingvar Landälv (KD) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare
i Utbildningsnämnden och ny ersättare ska därför utses

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016, Kf § 110

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

Anna-Maj Lillly (KD)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 113

2016-10-19

Entledigande av Irène Seth (M) från
uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning
Dnr KS 16/0262

Beslut
1. Iréne Seth (M) entledigas från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning.
2. Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i
Stockholms län.
__________

Sammanfattning
Irène Seth (M) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och som ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 19 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Irène Seth (M)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 114

2016-10-19

Val av ny ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning efter
Irène Seth (M)
Dnr KS 16/0297

Beslut
1. Till ny ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning utses Anders
Åkerlind (M).
2. Till ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning utses Lars
Axelsson (M).
__________

Sammanfattning
Irène Seth (M) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning och ny ledamot ska därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016, Kf § 113

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

De valda
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 115

2016-10-19

Entledigande av Coumba Sobel Fall
(MP) från uppdrag som ledamot i
Socialnämnden
Dnr KS 16/0266

Beslut
Coumba Sobel Fall (M) entledigas från uppdrag som ledamot i Socialnämnden.
____________

Sammanfattning
Coumba Sobel Fall (MP) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som
ledamot i Socialnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 21 september 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Coumba Sobel Fall (MP)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 116

2016-10-19

Val av ny ledamot i Socialnämnden
efter Coumba Sobel Fall (MP)
Dnr KS 16/0267

Beslut
Val av ny ledamot i Socialnämnden bordläggs.
____________

Sammanfattning
Coumba Sobel Fall (MP) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som
ledamot i Socialnämnden och ny ledamot bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016, Kf § 115

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 117

2016-10-19

Entledigande av Armin Khajehdehi (M)
från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden
Dnr KS 16/0268

Beslut
Armin Khajehdehi (M) entledigas från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden.
__________

Sammanfattning
Armin Khajehdehi (M) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som
ledamot i Utbildningsnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 21 september 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Armin Khajehdehi (M)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 118

2016-10-19

Val av ny ledamot i
Utbildningsnämnden efter Armin
Khajehdehi (M)
Dnr KS 16/0269

Beslut
1. Till ny ledamot i Utbildningsnämnden utses Kerstin Molander (M).
2. Till ny ersättare i Utbildningsnämnden utses Daniel Walfridsson (M).
____________

Sammanfattning
Armin Khajehdehi (M) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som
ledamot i Utbildningsnämnden och ny ledamot bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016, Kf § 117

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

De valda
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 119

2016-10-19

Entledigande av Johan Tireland (SD)
från uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden
Dnr KS 16/0293

Beslut
Johan Tireland (SD) entledigas från uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.
_________

Sammanfattning
Johan Tireland har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 10 oktober 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Johan Tireland (SD)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 120

2016-10-19

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Johan Tireland (SD)
Dnr KS 16/0294

Beslut
Till ersättare i Tekniska nämnden utses Kicki Herrlin (SD).
_____________

Sammanfattning
Johan Tireland (SD) har entledigats från uppdraget som ersättare i Tekniska
nämnden och ny ersättare bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016, Kf § 119

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

Kicki Herrlin (SD)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 121

2016-10-19

Entledigande av Kerstin Arvidsson (C)
från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden
Dnr KS 16/0283

Beslut
Kerstin Arvidsson (C) entledigas från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.
____________

Sammanfattning
Kerstin Arvidsson har begärt entledigande från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 4 oktober 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Kerstin Arvidsson
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55 (64)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 122

2016-10-19

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Kerstin Arvidsson (C)
Dnr KS 16/0284

Beslut
Till ny ersättare i Socialnämnden utses Rikard Koljo (C).
____________

Sammanfattning
Kerstin Arvidsson har entledigats från uppdrag som ersättare i Socialnämnden
och ny ersättare ska därför utses.

Beslutsunderlag
•

Beslut om entledigande den 19 oktober 2016, Kf § 121

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

Den valda
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 123

2016-10-19

Entledigande av Per Hellman (S) från
uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige och som ledamot i
Bygg- och miljönämnden
Dnr KS 16/0298

Beslut
1. Per Hellman entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Ny sammanräkning ska begäras från Länsstyrelsen
3. Per Hellman entledigas från uppdrag som ledamot i Bygg- och
miljönämnden
_____________

Sammanfattning
Per Hellman (S) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige samt som ledamot i Bygg- och miljönämnden. Begäran
bör beviljas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 12 oktober 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Per Hellman (S)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Bygg- och miljönämnden
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 124

2016-10-19

Val av ledamot till Bygg- och
miljönämnden efter Per Hellman (S)
Dnr KS 16/0299

Beslut
Val av ny ledamot i Bygg- och miljönämnden bordläggs.
_____________

Sammanfattning
Per Hellman har entledigats från uppdrag som ledamot i Bygg- och
miljönämnden och ny ledamot bör utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 19 oktober 2016, Kf §
123

Yttrande
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 125

2016-10-19

Entledigande av Ingrid Eriksson (C)
från uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden
Dnr KS 16/0285

Beslut
Ingrid Eriksson (C) entledigas från uppdraget som ersättare i Bygg- och
miljönämnden.
____________

Sammanfattning
Ingrid Eriksson (C) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Bygg- och miljönämnden. Begäran bör beviljas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 4 oktober 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Ingrid Eriksson (C)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 126

2016-10-19

Val av ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Ingrid Eriksson (C)
Dnr KS 16/0286

Beslut
Till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden utses Kerstin Arvidsson (C).
_____________

Sammanfattning
Ingrid Eriksson (C) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Bygg- och miljönämnden och ny ersättare bör därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016, Kf § 125

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

Kerstin Arvidsson (C)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 127

2016-10-19

Entledigande från uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Hans Hellqvist (C)
Dnr KS 16/0300

Beslut
Hans Hellqvist (C) entledigas från uppdraget som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden.
____________

Sammanfattning
Hans Hellqvist (C) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden. Begäran bör beviljas.

Beslutsunderlag
•

Begäran om entledigande som inkom den 13 oktober 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Per Hellqvist (C)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 128

2016-10-19

Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Hans Hellqvist (C)
Dnr KS 16/0304

Beslut
Till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden utses Michelle Lindahl (C).

Sammanfattning
Hans Hellqvist (C) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden och ny ledamot bör utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2016. Kf § 127

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

Per Hellqvist (C)
Personalstaben
Förtroendemannaregistret
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 129

2016-10-19

Anmälningar

1.

Tekniska nämndens beslut § 26 Medborgarförslag om upphandling av
återvinnings- och kretsloppscentralerna i kommunen
Dnr KS 15/0788

2.

Tekniska nämndens beslut § 27 Medborgarförslag om utökade öppettider
vid kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
Dnr KS 15/0789

3.

Tekniska nämndens beslut § 28 Medborgarförslag om ändringar i
regelverket för kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
Dnr KS 15/0790

4.

Socialnämndens beslut § 65 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 juni 2016
Dnr

5.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för upphandling
Dnr KS 16/0249

6.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens personalstrategiska arbete
Dnr KS 16/0250

7.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens VA-verksamhet
Dnr KS 16/0251

8.

Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Dnr

9.

Familjerättsnämndens beslut § 109 - Budget- och verksamhetsuppföljning
per augusti och prognos för helår 2016
Dnr

10.

Tekniska nämndens beslut § 49 Medborgarförslag om utökning av
parkeringsplatser i Kungsängens centrum
Dnr

11.

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 18 augusti 2016 Medborgarförslag om att ge gratis körlektioner
Dnr KS 15/0813

12.

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

13.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2016
- Budget 2017 för Kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0261

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-10-19

14.

Motion om lärarlöner

15.

Motion om möjlighet till tidiga neuropsykiatriska funktionstester

16.

Motion om avtackning av Kommunsstyrelseordförande och kommunalråd

17.

Motion om taltidsbegränsningar i Kommunfullmäktige

18.

Motion om handläggningstider i detaljplaneärenden

19.

Motion om baskurser i samhällsintroduktion

20.

Motion om inrättande av namnberedning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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