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Närvarande ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Tjänstgörande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Solange Olame Bayibsa (S), ordf.
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordf. (KD)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordf. (M)
Camilla Janson (S)
Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)
Niklas Odelberg (L)
Johan Silversjö (SD)
Minna Ahokas (M)
Naser Vukovic (S)
Catharina Andersson (S)
Martin Normark (L)
Kerstin Åkare (V)
Jan Lannefelt (S) §§ 153-172
Marcus Sköld (M)
Lisa Edwards (C)
Anna Norberg (MP)
Kerstin Ahlin (S)
Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)
Fredrik Kjos (M)
Jan Stefanson (KD)
Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)
Khalouta Simba (V)
Hibo Salad Ali (S)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Paul Gustavsson (M)
Tom Slettengren (M)
Helena Austrell (S)
Mattias Peterson (C)
Johan Tireland (SD)

Tilman D Thulesius (MP)
Lars Axelsson (M)
Marianne Stigle (L)
Mary Svenberg (S)
Rolf Andersson (M)
Christian Kronsell (S)
Björn-Inge Björnberg (S)
Anni Ullberg (S) § 152
Närvarande ersättare
Anni Ullberg (S) §§ 153-172
Anders Eklöf (L)
Annelies Lindblom (V)
Erik Karlsson (V)
Ricard Koljo (C)
Berit Brofalk (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 152

2016-12-21

Förslag till bildande av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i UpplandsBro kommun
Dnr KS 15/0300

Beslut
Naturreservat bildas för området i enlighet med förslag till beslut ”Bildande av
Lillsjön- Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”, daterat den 28
april 2016, rev. den 14 november 2016, dnr KS 15/0300, med följande ändring:
Svartskrafferade området i förslaget öster om Lillsjön och öster om elljusspåret
undantas från naturreservatet i avvaktan på vidare utredning och
ställningstagande.
_____________

Sammanfattning
Lillsjön och Örnässjön med omgivande skogs- och odlingsmarker är ett
tätortsnära naturområde med mycket höga frilufts- och naturvärden. Genom sitt
läge intill Kungsängen så har det stor betydelse för kommuninvånarna och
används året runt. Området ingår i Görvälnkilen, en av Stockholmsregionens
gröna kilar. I kommunens översiktplan ÖP 2010 föreslås naturreservat för
området. Kommunen har som ett Lokalt Naturvårdsprojekt (LONA, statligt
bidrag) genomfört både en utredning kring översiktsplanens förslag om
naturreservat, och med utredningen som grund drivit reservatsprocessen fram
till beslutet om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.
Syftet med naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets värdefulla
naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån,
dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka
tillgängligheten till delar av området.
Kommunen utökar genom köp sitt markinnehav i reservatet. Därutöver ingår
enskild mark och vatten i Örnässjön. Kommunen kommer att söka statsbidrag
till denna markåtkomst hos Naturvårdsverket som en följd av det positiva
förhandsbesked om markåtkomstbidrag, som Naturvårdsverket meddelat
kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 152

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2016



Förslag till beslut (den 28 april 2016, reviderat den 14 november 2016)
om Bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro
kommun jämte förslag till skötselplan



Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)



Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte
förslag till skötselplan



Naturvårdsverkets förnyade förhandsbesked den 22 februari 2016 om
bidrag till markåtkomst för det planerade naturreservatet LillsjönÖrnässjön



PM (den 15 juli 2015) ”Information om läget i arbetet med att bilda
kommunalt naturreservat vid Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro
kommun”, bilaga till tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen angående
”Örnäsområdet – Beslut om programsamråd”, den 17 juli 2015, dnr
2013-000019



PM (den 22 maj 2014) till kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj
2014 med ”Information om utredningen om förslag till naturreservat
vid Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun och om det fortsatta
arbetet”



Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet - LONA ”Reservatsbildning Lillsjön –
Örnässjön, etapp 2”



Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för LillsjönÖrnässjön i Uppland-Bro kommun”, (daterad 19 december 2013, rev 15
april 2014, dnr 212-000488)



Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet - LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av
ett kommunalt naturreservat, etapp 1”



Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, Kf § 162 15 december 2011

Jäv
Jan Lannefelt (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anni Ullberg (S)
tjänstgör som ledamot i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 152

Yttranden
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Sara Ridderstedt (MP), Minna Ahokas
(M), Tom Slettengren (M) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Naturreservat bildas för området i enlighet med bifogat förslag till beslut
”Bildande av Lillsjön- Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”,
daterat den 28 april 2016, rev. den 14 november 2016, dnr KS 15/0300, med
följande ändring:
Svartskrafferade området i förslaget öster om Lillsjön och öster om elljusspåret
undantas från naturreservatet i avvaktan på vidare utredning och
ställningstagande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att naturreservatets
gränser längs E18, Enköpingsvägen och Granhammarsvägen dras in 20 meter
ytterligare från dessa vägar.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunfullmäktige avslår Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ett förslag på ändring
av Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande ställer Sara Ridderstedts (MP) och Kommunstyrelsens förslag till
beslut mot Fredrik Kjos (M) förslag till beslut och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Ridderstedts (MP)
och Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och den som vill att
Kommunfullmäktige ska besluta enligt Fredrik Kjos (M) förslag till beslut
röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 152

Omröstningsresultat 1
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Camilla Janson (S)

Ja-röst
X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

X
X

Anders Åkerlind (M)

X

Niklas Odelberg (L)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Tilman D Thulesius(MP)

X

Minna Ahokas (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Lars Axelsson (M)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Anni Ullberg (S)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisa Edwards (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)

Justerandes sign

Nej-röst

X
X

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 152
Marianne Stigle (L)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Rolf Andersson (M)

X

Khalouta Simba (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Paul Gustafsson (M)
Christian Kronsell (S)

X
X

Tom Slettengren (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop avges trettio (30) ja röster mot tio (10) nej röster. Ordförande
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Ridderstedts (MP) och
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 152

Beslutsomgång 2
Ordförande finner att det finns ett förslag på ändring av Sara Ridderstedts (MP)
och Kommunstyrelsens förslag till beslut och ställer det mot att
Kommunfullmäktige avslår ändringsförslaget och finner att
Kommunfullmäktige beslutar avslå ändringsförslaget.
Votering begärs.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Ridderstedts (MP)
och Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och den som vill att
Kommunfullmäktige ska besluta enligt Martin Normarks (L) förslag till beslut
röstar nej.

Omröstningsresultat 2
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Camilla Janson (S)

Ja-röst
X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

X
X

Anders Åkerlind (M)

X

Niklas Odelberg (L)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Tilman D Thulesius(MP)

X

Minna Ahokas (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Lars Axelsson (M)

X

Kerstin Åkare (V)

Justerandes sign

Nej-röst

X

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 152
Anni Ullberg (S)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisa Edwards (C)

X

Anna Norberg (MP)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Mait Johansson (M)
Conny Timan (S)

X
X

Marianne Stigle (L)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Rolf Andersson (M)

X

Khalouta Simba (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

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

X
X

Paul Gustafsson (M)
Christian Kronsell (S)

X
X

Tom Slettengren (M)

Justerandes sign

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 152
Björn-Inge Björnberg (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop avges tjugosex (26) ja röster mot fjorton (14) nej röster.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Ridderstedts
(MP) och Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Fredrik Kjos (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign



Kungörs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Mitt i UpplandsBro och i Upplands-Bro-bladet



Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Lantmäteriet



Intresseorganisationer och övrig allmänhet som lämnat synpunkter



Information på kommunens hemsida




Kungörelse i författningssamling:
Kommunens beslut och föreskrifter ska kungöras enligt 3 kap. 30 §
kommunallagen (1991:900).

Utdragsbestyrkande
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§ 153

2016-12-21

Beslut om upphävande av del av
Lejondals naturreservat i Lilla
Tingsviken 1:1 pga trafikplats
Kockbacka
Dnr KS 16/0076

Beslut
Upphäva del av Lejondals naturreservat i Lilla Tingsviken 1:1 på grund av
trafikplats Kockbacka.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret finner det nödvändigt att upphäva ett område inom
naturreservatet som kommer tas i anspråk av Trafikplats Kockbacka, eftersom
motorvägsavfarten kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid. Berört
område är 230 kvm. Beslut om upphävande får ske enligt 7 kap 7 §
miljöbalken om synnerliga skäl finns. Ett upphävande beslutas av
kommunfullmäktige.
De synnerliga skälen för upphävandet är att E18 är ett utpekat riksintresse.
Intrånget i naturreservatet är litet och bedöms ge en marginell påverkan på
naturmiljö, friluftsliv och jordbruk.
Samråd har hållits och sakägarna har inte inkommit med några synpunkter.
Länsstyrelsen hade inte någon erinran mot upphävandet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2016



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2016



Bygg och miljönämndens beslut den 22 mars 2016 (dnr 16/0015-40)
Ansökan om dispens från föreskrifter för Lejondals naturreservat,
Trafikverket



Beslut om ombildande av Lejondals naturreservat den 14 juni 2012 (Kf
§ 49, 2011/000083)



Trafikverkets ansökan den 10 februari 2016 (Trafikverket,
projektnummer 884258/107376, dnr TRV 2016/6512)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 153
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Länsstyrelsen Stockholm
Jordbruksarrendator Leif Gustafsson (delgivning)
Jakträttsarrendator Torbjörn Johansson (delgivning)
Beslutet ska kungöras genom 3 kap. 30§ enligt kommunallagen
(1991:900)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 154

2016-12-21

Ram för upptagande av tillfälliga lån
2017
Dnr KS 16/0320

Beslut
Kommunstyrelsen får under 2017, för kommunens räkning ta upp tillfälliga
lån, med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst 75 miljoner kronor.
__________

Sammanfattning
Enligt 8 § punkt 7 i Kommunstyrelsens reglemente får Kommunstyrelsen utan
Kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande vid behov ta upp lån inom den
beloppsram och de riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt med särskilt
beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som Kommunfullmäktige
angivit.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen får rätt att uppta
tillfälliga lån upp till 75 miljoner kronor under 2017. Det är samma riktlinjer
som gällt för 2016.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 1 november 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Bolagen
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 155

2016-12-21

Avtal om överförmyndarsamverkan
mellan Upplands-Bro kommun och
Järfälla kommun
Dnr KS 16/0350

Beslut
Förnyelse av avtal om överförmyndarsamverkan mellan Järfälla kommun och
Upplands-Bro kommun godkänns enligt förslag.
___________

Sammanfattning
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som ansvarar för tillsynen av
ställföreträdare för underåriga eller hjälpbehövande vuxna. Det
samverkansavtal som nu förnyas innebär en enklare betalningsmodell men
kvarstår i övrigt som i det tidigare avtalet arbetades fram och beslutades 2008.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2016



Avtal om överförmyndarsamverkan Järfälla- Upplands-Bro kommun
2017



Uppföljning av överförmyndaravtalet för Järfälla och Upplands-Bro
upprättad maj 2016



Kommunfullmäktiges beslut 20 november 2008 § 158



Avtal om överförmyndarsamverkan med Järfälla kommun och
Upplands-Bro kommun daterad 22 december 2008

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Överförmyndarkansliet i Järfälla kommun
Kommunstyrelsen i Järfälla kommun

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 156

2016-12-21

Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 16/0106

Beslut
1. En procent (1 %) av budgeten för varje enskilt byggnationsprojekt ska
avsättas för konstnärliga gestaltningar.
2. Avsättningen ska ske i projekt som avser byggnation av kommunala
verksamhetslokaler.
3. Vid planering av offentliga miljöer ska reglerna om konstnärlig
utsmyckning beaktas.
4. Representanter från berört kontor/bolag för det aktuella
byggnationsprojektet ska ingå i samrådsgruppen.
5. 1 % regeln omfattar inte byggnationsprojekt som bedrivs av AB UpplandsBrohus.
6. Kostnader för att förbereda platsen för konstverket ska ingå i avsatta
medel.
7. Driftkostnader för den konstnärliga utsmyckningen finansieras genom
Kultur- och fritidsnämndens budget.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid förhandling om byggnation i
kommande exploateringsområden ta upp frågan om konstnärlig gestaltning
även i dessa projekt.
9. Med ovan förändringar och justeringar antas dokumentet Konstnärlig
gestaltning i Upplands-Bro kommun daterad den 21 mars 2016.
__________

Sammanfattning
Förslaget är att en procent (1 %) av budgeten för varje enskilt
byggnationsprojekt ska avsättas för konstnärliga gestaltningar. Kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott har att fatta beslutet om inköp. Kultur- och
fritidskontoret ansvarar för att gestaltningen verkställs. Kommunens
fastighetsbolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB samt kommunala
kontor ska årligen i januari lämna skriftlig information om byggnationsprojekt
som är aktuella. Vid varje projekt bildas en samrådsgrupp med representanter
anpassat för projektet som exempelvis byggherre, arkitekt, hyresgäst och
konstnär.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 156
Kommunledningskontoret föreslår att en avgränsning sker i att avsättningar
inte ska gälla projekt som bedrivs av AB Upplands-Brohus och att avsättning
enbart ska ske i projekt som avser byggnation av verksamhetslokaler där
kommunen ska bedriva verksamhet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2016



Kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 april 2016



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2016



Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro kommun (daterad den 21 mars
2016)

Yttranden
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. En procent (1 %) av budgeten för varje enskilt byggnationsprojekt ska
avsättas för konstnärliga gestaltningar.
2. Avsättningen ska ske i projekt som avser byggnation av kommunala
verksamhetslokaler.
3. Vid planering av offentliga miljöer ska reglerna om konstnärlig
utsmyckning beaktas.
4. Representanter från berört kontor/bolag för det aktuella
byggnationsprojektet ska ingå i samrådsgruppen.
5. 1 % regeln omfattar inte byggnationsprojekt som bedrivs av AB UpplandsBrohus.
6. Kostnader för att förbereda platsen för konstverket ska ingå i avsatta
medel.
7. Driftkostnader för den konstnärliga utsmyckningen finansieras genom
Kultur- och fritidsnämndens budget.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid förhandling om byggnation i
kommande exploateringsområden ta upp frågan om konstnärlig gestaltning
även i dessa projekt.
9. Med ovan förändringar och justeringar antas dokumentet Konstnärlig
gestaltning i Upplands-Bro kommun daterad den 21 mars 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 156

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta enligt
Kommunstyrelsen förslag till beslut med tillägget att 50 % av konstverken ska
vara verk av kvinnliga konstnärer.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett förslag på tillägg till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen
förslag till beslut.
Ordförande ställer Kerstin Åkare (V) tilläggsförslag till beslut mot avslag och
finner att Kommunfullmäktige avslår Kerstin Åkare (V) tilläggsförslag till
beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vänsterpartiet anser att Upplands-Bro kommun skulle kunna vara en
föregångare inom kulturområdet. I Upplands-Bro och i Sverige finns det
många aktiva kvinnliga konstnärer.
Befolkningen består till ca 50 % av kvinnor och vi garantera att kvinnliga
konstnärer finns representerade i vår offentliga utsmyckning. Därför föreslog vi
att minst 50 % av konstverken som köps in ska vara verk av kvinnliga
konstnärer.”
Beslutet skickas till:






Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 157

2016-12-21

Inrättande av en demokratikommitté
Dnr KS 16/0340

Beslut
1. Kommunfullmäktige inrättar en demokratikommitté.
Antalet medlemmar i kommittén ska spegla antalet partier som har mandat
i Kommunfullmäktige.
2. Demokratikommitténs arbetsuppgifter fastställs i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag som bygger på Kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.
3. Demokratikommittén ska bestå av en ordförande, vice ordförande och
andre vice ordförande samt ledamöter.
4. Till ordförande i demokratikommittén utses Annika Falk (S)
5. Val av vice ordförande i demokratikommittén bordläggs.
6. Till andre vice ordförande i demokratikommittén utses Irène Seth (M)
7. Till ledamöter i demokratikommittén utses Annika Falk (S), Irène Seth
(M), Jan-Erik Björk (KD), Johan Tireland (SD) samt att val av fyra
ytterligare ledamöter bordläggs.
8. Kommittén sammanträder under år 2017 med uppdrag att lämna förslag till
beslut gällande arvoden, stöd till partiorganisationerna, mötesformer på
nämnder och styrelser, partiernas insyn och andra frågor som behandlats
under året till Kommunfullmäktiges sammanträde för beslut senast
december 2017. Antalet möten per år styrs av behovet.
____________

Sammanfattning
Frågor som rör den demokratitiska processen och politiska partiernas uppdrag
och roll i Upplands-Bro kommun bör beredas i en politiskt bred sammansatt
kommitté.
Kommittén uppdrag ska vara att bereda och yttra sig i ärenden som
Kommunfullmäktige påkallar inom demokratiområdet. Kommittén ska också
bereda och komma med förslag när det gäller de förtroendevaldas arvoden och
stödet till de politiska partierna.
Utöver grunduppdraget ska kommittén också ha möjlighet att väcka egna
frågor inom demokratiområdet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2016.
Utdragsbestyrkande

19 (35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-12-21

Fortsättning § 157

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



Justerandes sign

Akt
De valda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 158

2016-12-21

Partistöd 2017
Dnr KS 16/0342

Beslut
Partistöd för 2017 utbetalas enligt följande:
Socialdemokraterna

387 536 kr

Moderaterna

288 824 kr

Liberalerna

140 756 kr

Sverigedemokraterna

140 756 kr

Miljöpartiet

116 078 kr

Centerpartiet

91 400 kr

Kristdemokraterna

91 400 kr

Vänsterpartiet

91 400 kr

__________

Sammanfattning
Partistöd ska enligt beslut i Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 utbetalas
till de partier som har mandat i Kommunfullmäktige och som senast den 1
december 2016 inkommit med redovisning över hur stödet för 2015 använts.
Samtliga partier har inkommit med redovisning och stöd föreslås därför
utbetalas i enlighet med förslaget. Enligt gällande beslut ska partistödet räknas
upp efter förändringen av det förhöjda prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Politiska partier med mandat i Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

21 (35)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 159

2016-12-21

Godkännande av ändring i
förbundsordningen för
Käppalaförbundet
Dnr KS 16/0343

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i förbundsordningen
för Käppalaförbundet.
____________

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Käppalaförbundet har den 11 oktober 2016 föreslagit
en förändrad ändamålsparagraf samt en modernisering av språket och
anpassning av förbundsordningen till rådande lagstiftning.
I förslaget till ny förbundsordning finns också förslag om utökad låneram från
1,4 mdkr till 1,6 mdkr för att finansiera de kommande investeringsutgifterna
enligt antagna budgetar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2016



Hemställan om godkännande av ändring av förbundsordningen för
Käppalaförbundet.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Käppalaförbundet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 160

2016-12-21

Allmänhetens frågestund 2017
Dnr KS 16/0358

Beslut
Allmänhetens frågestund anordnas under år 2017.
__________

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara
på frågorna. Under månaderna januari till november 2016 har fyra frågor
kommit in varav tre ska besvaras på Kommunfullmäktige i november.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunledningskontoret, Kanslistaben

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 161

2016-12-21

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
Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 162

2016-12-21

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

Beslut
1. Jan Westin (S) utses till ledamot i Bygg- och miljönämnden.
2. Hans Söderholm (S) utses till ersättare i Bygg- och miljönämnden.
_____________

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

Yttranden
Mattias Peterson yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Den valde
Upplands-Bro kommuns förtroendemanna register
Bygg- och miljönämnden
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 163

2016-12-21

Val av ledamöter och suppleanter till
Upplands-Bro kommunföretag AB för år
2017
Dnr KS 16/0355

Beslut
1. Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP), Fredrik Kjos (M), Mait Johansson (M) och Ingemar
Hägg (L) utses till ledamöter i Upplands-Bro kommunföretag AB under
år 2017.
2. Anni Ullberg (S), Lars Axelsson (M) och Christina Brofalk (C) utses
till suppleanter i Upplands-Bro kommunföretag AB under år 2017.
3. Jan Stefanson (KD) utses till ordförande, Camilla Janson (S) utses till
förste vice ordförande och Fredrik Kjos (M) till andre vice ordförande
under år 2017.
____________

Sammanfattning
Upplands-Bro Kommunföretag AB beslutade i april 2015 om en förändrad
bolagsordning som innebär att ledamöter och suppleanter, ordförande, förste
vice ordförande och andre vice ordförande ska väljas varje år av
Kommunfullmäktige. Bolagsordningen anger även hur många ledamöter som
styrelsen ska bestå av och antalet ledamöter är lägst fem och högst nio stycken
samt minst tre suppleanter.

Beslutsunderlag


Bolagsordning från april 2015



Registreringsbevis från den 4 september 2015

Yttranden
Mattias Peterson (C) yttrar sig.
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Upplands-Bro kommunföretag AB
De valda ledamöterna
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 164

2016-12-21

Val av ledamöter och suppleanter till
AB Upplands-Bro hus under år 2017
Dnr KS 16/0356

Beslut
1. Birgitta Nylund (S), Tommy Svensson (S), Anna Norberg (MP),
Christina Brofalk (C), Mait Johansson (M), Lars Axelsson (M) och
Gunnar Gredenman (L) utses till ledamöter i AB Upplands-Brohus
under år 2017.
2. Christian Kronsell (S), Jan-Erik Björk (KD) och Carl Tesch (M) utses
till suppleanter för AB Upplands-Bro hus under år 2017.
3. Birgitta Nylund (S) utses till ordförande, Anna Norberg (MP) utses till
förste vice ordförande och Mait Johansson (M) utses till andre vice
ordförande i styrelsen för AB Upplands-Brohus under år 2017.
___________

Sammanfattning
Ab Upplands-Brohus antog den 23 april 2015 en ny bolagsordning som anger
att bolagets styrelse, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
varje år ska väljas av Kommunfullmäktige och bestå av minst fem ledamöter
och högst nio ledamöter samt tre suppleanter.

Beslutsunderlag


Bolagsordning för AB Upplands-Brohus antagen den 23 april 2015

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






Justerandes sign

Akt
AB Upplands-Brohus
De valda
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 165

2016-12-21

Val av ledamöter till Upplands-Bro
kommunfastigheter AB under år 2017
Dnr KS 16/0357

Beslut
1. Helena Austrell (S), Lars Andersson (S), Jan-Erik Björk (KD), Ricard
Koljo (C), Tilman D Thulesius (MP), Lars Axelsson (M), Mait
Johansson (M) och Gunnar Gredenman (L) utses till ledamöter i
Kommunfastigheter AB under år 2017.
2. Birgitta Holmström (S) och Carl Tesch (M) utses till suppleanter i
Kommunfastigheter AB under år 2017.
3. Helena Austrell (S), utses till ordförande, Ricard Koljo (C) utses till
förste vice ordförande och Mait Johansson (M) utses till andre vice
ordförande.
____________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommunföretag AB beslutade den 23 april 2015 om en ny
bolagsordning som innebär att en ny styrelse årligen ska väljas av
Kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och högst nio
ledamöter, minst tre och högst nio suppleanter samt ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.

Beslutsunderlag


Bolagsordning antagen den 23 april 2015

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





Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter AB
De valda
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 166

2016-12-21

Entledigande av Linnea Nilsson (S) från
uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden
Dnr KS 16/0379

Beslut
Linnea Nilsson (S) entledigas från uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.
____________

Sammanfattning
Linnea Nilsson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
tekniska nämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande som inkom den 14 december 2016.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Tekniska nämnden
Linnea Nilsson
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 167

2016-12-21

Val av ersättare till Tekniska nämnden
efter Linnea Nilsson (S)
Dnr KS 16/0380

Beslut
Emil Hellblom (S) utses till ersättare i Tekniska nämnden.
____________

Sammanfattning
Linnea Nilsson (S) har entledigats av Kommunfullmäktige och ny ersättare ska
därför utses.

Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 21 december 2016,
Kf § 166

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





Justerandes sign

Tekniska nämnden
Emil Hellblom
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 168

2016-12-21

Entledigande av Olof Svenberg (S) från
uppdrag som ersättare i
Socialnämnden
Dnr KS 16/0383

Beslut
Olof Svenberg (S) entledigas från uppdrag som ersättare i Socialnämnden.
_____________

Sammanfattning
Olof Svenberg (S) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i
tekniska nämnden och bör därför entledigas.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande som inkom den 14 december 2016

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




Justerandes sign

Tekniska nämnden
Olof Svenberg
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 169

2016-12-21

Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Olof Svenberg (S)
Dnr KS 16/0384

Beslut
Anni Ullberg (S) utses till ersättare i Socialnämnden.
____________

Sammanfattning
Olof Svenberg (S) har entledigats av Kommunfullmäktige och ny ersättare ska
därför utses.

Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges beslut den 21 december 2016, Kf § 168

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





Justerandes sign

Socialnämnden
Anni Ullberg
Upplands-Bro kommuns förtroendemannaregister
Upplands-Bro kommuns hemsida

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 170

2016-12-21

Interpellation om jäv
Dnr KS 16/0387

Beslut
Interpellation om jäv får ställas.
_____________

Sammanfattning
Khalouta Simba inkom den 19 december 2016 med en interpellation om jäv i
kommunala nämnder.

Beslutsunderlag


Interpellation som inkom den 19 december 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Khalouta Simba (V)
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 171

2016-12-21

Interpellation om beslutshantering i
nämnd
Dnr KS 16/0388

Beslut
Interpellation om beslutshantering i nämnd får ställas.
____________

Sammanfattning
Khalouta Simba (V) inkom den 19 december 2016 med en interpellation om
besluthantering i nämnd.

Beslutsunderlag
Interpellation som inkom den 19 december 2016.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Khalouta Simba (V)
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 172

Justerandes sign

2016-12-21

Anmälningar

1.

Allmänhetens fråga till Camilla Janson gällande modulbostäder i Brunna

2.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor § 123 Budget 2017

3.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor § 124 Sammanträdestider
2017 för Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

4.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor § 121 Månatlig
resultatuppföljning och årsprognos per september 2016

5.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor § 125

6.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor § 122 Månatlig
resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2016

Utdragsbestyrkande

35 (35)

