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21:17 – 21:30 §73
Ledamöter

Närvarande ersättare
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8 tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Karl Öhlander, Kansli- och utvecklingschef, Jennifer Lendeng,
Kommunsekreterare, Maria Johansson, Kommundirektören, Eva Folke,
Socialchef, Kaj Söder, Utbildningschef.

Utses att justera

Kerstin Ahlin (S)

Justeringens plats och tid

Börje Wredén (L)

Kommunledningskontoret 2017-06-21
kl. 15:00

Paragrafer

§§ 73 - 90
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Närvarande ledamöter och ersättare
Solange Olame Bayibsa (S), ordförande
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)
Camilla Janson (S)§§73,75
Rolf Nersing (S)
Tjänstgörande ersättare
Johan Tireland (SD)
Lars Axelsson (M)
Minna Ahokas (M)
Tilman Thulesius (MP)
Catharina Andersson (S)
Rolf Andersson (M)
Martin Normark (L)
Mary Svenberg (S)
Kerstin Åkare (V)
Stanislaw Lewalski (M)§§73-74,76-90
Lisa Edwards (C)
Annie Ullberg (S)§§74,76-90
Anna Norberg (MP)
Annika Falk (S)§§74,76-90
Conny Timan (S)
Annelies Lindblom (V)§§80-90
Börje Wredén (L)
Jan Stefanson (KD)
Seid Alajbegovic (S)
Närvarande icke-tjänstgörande ersättare
Vesna Rajic (M)
Björn Elfvelin (M)
Hibo Salad Ali (S)
Tina Teljstedt (KD)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Marianne Stigle (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Anders Eklöf (L)
Mattias Peterson (C)
Erik Karlsson (V)
Lisbeth Waern (M)
Ricard Koljo (C)
Göran Malmestedt (M)
Berit Brofalk (C)
Niklas Odelberg (L)
Johan Silversjö (SD)
Naser Vukovic (S)§§73,75
Jan Lannefelt (S)
Marcus Sköld (M)
Kerstin Ahlin (S)
Mait Johansson (M)
Birgitta Nylund (S)
Anitha Nygårds (SD)
Khalouta Simba (V)§§73-79
Paul Gustafsson (M)
Tom Sletterngren (M)§§75
Helena Austrell (S)
Kimmo Lindstedt (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 73

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Medborgarförslag om att ersätta den
planerade bordtennishallen med en
multihall
Dnr KS 17/0187

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet remitteras till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Kjell Borg lämnade in den 1 juni 2017 ett medborgarförslag om att ersätta den
planerade bordtennishallen med en multihall.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 1 juni 2017

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) förslår att Kommunfullmäktige remitterar ärendet till
Kommunstyrelsen.
Marcus Sköld (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att
medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen.
Niclas Odelberg (L) föreslår att Kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag
med förslag till beslut att:
1. den planerade hallen för bordtennis delvis kan användas för andra
inomhussporter
2. det finns i dagsläget planer för att bygga en multihall söder om Bro

Beslutsgång 1
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att ärendet inte ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som inte vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja.
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 73

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

Ja-röst

X
X

Lars Axelsson (M)

X

Niclas Odelberg (L)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Tilman D. Thulesius (MP)

X

Minna Ahokas (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kerstin Åkare (V)
Jan Lannefelt (S)

X
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

Avstår

X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

Nej-röst

X
X

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 73
Börje Wredén (L)

X

Rolf Andersson (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Vesna Rajic (M)

X

Khalouta Simba (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

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

X
X

Paul Gustafsson (M)
Mary Svenberg (S)

X
X

Tom Slettengren (M)

X

Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop lämnas tjugotvå (22) ja-röster till att ärendet inte ska hanteras
som ett brådskande ärende, sjutton (17) nej-röster till att ärendet ska hanteras
som ett brådskande ärende, och en (1) avstå-röst.
Ordförande finner att ärendet inte ska avgöras idag.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut att överlämna ärendet till
Kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 73
Ordförande finner att medborgarförslaget ska överlämnas till
Kommunstyrelsen

Reservationer
Niclas Odelberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut med
motiveringen:
”Medborgarförslaget innebär i praktiken att kommunfullmäktiges senare beslut
att uppdra Kultur- och fritidsnämnden att bygga en hall anpassad för bordtennis
borde avslås till förmån för en multihall. Medborgarförslaget föreslås skickas
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samtidigt som kommunfullmäktige
föreslås ta beslutet att uppdra Kultur- och fritidsnämnden att bygga en hall
anpassad för bordtennis. Detta skulle innebära att kommunfullmäktige på
samma möte beslutar att bereda möjligheten att istället bygga en multihall
samtidigt som man låser kultur- och fritidsnämnden i uppdraget att bygga
något annat, nämligen en hall anpassad för bordtennis.
Kultur- och fritidsnämnden kan med den hanteringen svårligen ge något annat
yttrande än att medborgarförslaget har inkommit för sent (eftersom hallen
anpassad för bordtennis redan är beslutad) trots att förslaget inkommit till
kommunfullmäktige innan beslutet om hall anpassad för bordtennis är fattat.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige använder utrymmet i
kommunallagen att ta beslut utan föregående beredning eftersom partierna i
kommunfullmäktige senare sannolikt kommer ta ställning för en hall anpassad
för bordtennis. Det får som resultat att medborgarförslaget får ett svar innan
beslut om hallen är fattat.
Att inte bygga en multihall på den aktuella platsen motiveras av två skäl. För
det första finns möjligheter att använda hallen anpassad för bordtennis av andra
inomhussporter. Det råder oenighet mellan partierna kring hur stark denna
möjlighet är men vi är överens om att denna möjlighet finns. Andra
inomhussporter kommer alltså att ges möjlighet att boka tider även i hallen
anpassad för bordtennis.
För det andra fortsätter Upplands-Bro att växa och därmed också behovet av
hallar. I detaljplanearbetet med Trädgårdsstaden söder om Bro finns tidiga
planer för att ytterligare en hall som är tänkt att utformas som en multihall för
flera inomhussporter. Bedömningen är att hallen som nu beslutas om i
kommunfullmäktige i delvis lättar trycket på bokningsbar tid och att planerna
för multihallen söder om Bro ytterligare svarar mot det ökande behovet av
hallar.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för Niclas Odelbergs (L) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 73

Yttrande
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar på att ärendet ska behandlas i
Kommunstyrelsen.
Marcus Sköld (M) och Tom Slettengren (M) yttrar sig i ärendet.
Niclas Odelberg (L) yttrar sig i ärendet.
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 74

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Sporthall anpassad för bordtennis
Dnr KS 17/0142

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.
__________

Sammanfattning
I kommunen finns två föreningar som har bordtennis på programmet, Bro IK
och Tibble Kungsängens BTK. Lokalfrågan för dessa föreningar har
diskuterats under en längre tid.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2015 att uppdra till
kontoret att utreda och återkomma med förslag på tillbyggnad av
bordtennishall vid befintlig hall i Kungsängen.
Vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 12 april 2016 presenterades
förslaget, Kungsängens sportcenter – Sporthall anpassad för bordtennis.
Förslaget innebar en tillbyggnad av Kungsängens sporthall som en helt
integrerad del i den befintliga anläggningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna rapporten samt uppdrog åt
Kultur-och fritidschefen att genomlysa investeringsbudgeten, utreda
möjligheten till etappindelning av investeringen eller förslag på lägre
investeringsnivå.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter och representanter från bordtennisklubbarna tagit fram ett
alternativt förslag till en fullstor sporthall anpassad för bordtennis. Hallen
föreslås som en fristående sporthall med placering i nära anslutning till
Kungsängens sporthall. Den föreslagna placeringen är inom rådande detaljplan
och beräknas kosta 83 miljoner.
Investeringen kräver finansiering genom upptagande av externa lån.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017.

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 maj 2017

•

Förslag till utformning av Sporthall anpassad för pingis, Tengboms
programskiss den 7 april 2017.

•

Budget

•

Tidsplan

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 74

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående
sporthall anpassad för bordtennis.
2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83 mnkr för
projektets genomförande.
3. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83 mnkr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om ett fjärde
tilläggsförslag med följande:
”Hallen ska innehålla minst fyra omklädningsrum. Hallens flexibilitet och
möjlighet till omställning för andra verksamheter ska säkerställas. Tillse att
hallen och dess omgivning är rustad så att relevant service kan erbjudas vid
större evenemang.”
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för
att utreda möjligheten till att bygga en multihall.
Paul Gustafsson (M) föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet
skälet angående kostnaden. Det är en dyr kostnad på 83 miljoner och en stor
investering för vår kommun. Inga andra förslag har presenterats med lägre
investeringsnivå.
Niclas Odelberg (L) föreslår Kommunfullmäktige om tillägg till punkt 1
…”och övriga inomhusidrotter”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag röstar Ja.
Den som vill att Kommunfullmäktige ska återremittera ärendet röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 74
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Camilla Janson (S)

Ja-röst
X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

X
X

Lars Axelsson (M)
Niclas Odelberg (L)

X
X

Johan Silversjö (SD)
Tilman D. Thulesius (MP)

X
X

Minna Ahokas (M)

X

Naser Vukovic (S)

X

Jan-Erik Björk

X

Catharina Andersson (S)

X

Martin Normark (L)

X

Lisbeth Waern (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

Rolf Andersson (M)

Justerandes sign

Nej-röst

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 74
Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

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)
Mary Svenberg (S)

X
X

Tom Slettengren (M)
Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop lämnas tjugofem (25) Ja-röster att ärendet ska avgöras idag och
fjorton (14) Nej-röster att ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt
Kommunallagens regler om återremiss.

Yttranden
Jan Stefanson (KD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut och Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet.
André Wright (MP) medges yttra sig och Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i
ärendet.
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 74
Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut
och med tilläggsbeslutet som Jan Stefanson (KD) lagt.
Paul Gustafsson (M), Tom Slettengren (M), Minna Ahokas (M) och Marcus
Sköld (M) yttrar sig i ärendet.
Niclas Odelberg (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 75

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

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

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och svarar att
•

Kommunen arbetar aktivt för att öka tryggheten för alla boende i
kommunen. Det arbetet är ett ständigt pågående och viktigt arbete.

•

Förslaget om klätterställning är bra och skolans rektor kommer
arbeta för att skolan ska få möjlighet att få en sådan och
tillsammans med eleverna hitta en plats för den.

__________

Sammanfattning
Den 23 augusti 2016 inkom ett medborgarförslag om att inrätta en polisstation i
Bro och om en klätterställning vid Finnstaskolan. Kommunfullmäktige
överlämnade förslaget den 19 oktober till Utbildningsnämnden för att få deras
synpunkter på förslaget om klätterställning.
Utbildningsnämnden tycker förslaget om klätterställning är bra och kommer
arbeta för att skolan ska få en sådan.
Kommunledningskontoret svarar på förslaget om polisstation i Bro med att det
är polisen som avgör om det ska finnas en station i Bro eller inte.
Det kommunen kan göra och gör är att tillsammans med polisen och andra
aktörer är att genomföra och arbeta aktivt med olika aktiviteter och insatser för
ett tryggare Upplands-Bro. Exempel på aktiviteter är vuxenvandringar med
vuxna på gång, patrullering med trygghetsvärdar, patrullering med
Grannstödsbilen, aktiviteter med Fryshuset och uppsökande verksamhet med
våra ungdomsstödjare.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag om polisstation i Bro och klätterställning

•

Utbildningsnämndens beslut om svar på medborgarförslag om
klätterställning från den 24 januari 2017, Un § 8

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2017

Yttrande
Lisa Edwards (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Fortsättning § 75
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 76

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Svar på motion om att Upplands-Bro
upprättar en likabehandlingsplan värd
namnet
Dnr KS 16/0181

Beslut
Motionen om likabehandlingsplan anses besvarad i och med följande:
1. Upplands-Bro kommun har upprättade riktlinjer mot kränkande
särbehandling för alla sju diskrimineringsgrunder, inklusive
könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning.
2. Det pågår en översyn av vilka eventuella förändringar som krävs med
anledning av nyheterna i diskrimineringslagen från den 1 januari 2017.
3. Det finns ett förslag om att kommundirektören utvecklar en ”Plan för
hållbar utveckling i Upplands-Bro”. Denna plan inbegriper en social
hållbar utveckling.
4. Kommunens aktiva åtgärder och insatser som främjar likabehandling.
__________

Sammanfattning
Marcus Sköld (M) föreslår i en motion som kom in den 26 maj 2016 att
Upplands-Bro kommun upprättar en likabehandlingsplan värd namnet.
Motionären vill att kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta en
likabehandlingsplan med aktiva åtgärder mot diskriminering på grund av
könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning.
Kontoren och verksamheterna i Upplands-Bro kommun gör dagligen stora
insatser för att människor ska behandlas lika utifrån sina specifika
förutsättningar. Det är grunden för Upplands-Bro kommun – kommunen som
ger plats. Det ska finnas plats för likheter såväl som olikheter. Denna hållning
ska genomsyra kommunens arbetsplatser och den ska nå ut till kommunens
medborgare.
Liksom i Tyresö kommun, som motionären Marcus Sköld (M) hänvisar till,
finns det i Upplands Bro kommun upprättade riktlinjer för hur arbetet med
likabehandling ska ske i kommunen. Skillnaden är att Upplands-Bro har valt att
arbeta med likabehandling utifrån alla diskrimineringsgrunder och inte med
särskilt fokus på diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller
uttryck och sexuell läggning.
Med anledning av nyheter i diskrimineringslagen pågår det för närvarande en
översyn av kommunens riktlinjer för att säkerställa att kommunen gör
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tillräckligt för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förhindra
kränkande särbehandling.
Det finns också ett förslag om att upprätta en Plan för hållbar utveckling i
Upplands-Bro. En sådan plan kommer innebära ytterligare fokus på frågor om
jämlikhet i kommunen.
Med hänsyn till ovanstående ser inte kommunledningskontoret att det finns
något skäl att arbeta fram en ny likabehandlingsplan för kommunen såsom
motionären föreslår.

Beslutsunderlag
•

Motion om att Upplands-Bro upprättar en likabehandlingsplan värd
namnet

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om likabehandlingsplan anses besvarad i och med följande:
1. Upplands-Bro kommun har upprättade riktlinjer mot kränkande
särbehandling för alla sju diskrimineringsgrunder, inklusive
könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning.
2. Det pågår en översyn av vilka eventuella förändringar som krävs
med anledning av nyheterna i diskrimineringslagen från den 1
januari 2017.
3. Det finns ett förslag om att kommundirektören utvecklar en ”Plan
för hållbar utveckling i Upplands-Bro”. Denna plan inbegriper en
social hållbar utveckling.
4. Kommunens aktiva åtgärder och insatser som främjar
likabehandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår att Kommunfullmäktige ska anta motionen.
Martin Normark (L) ansluter sig till Marcus Sköld (M) förslag till beslut.
Paul Gustafsson (M) ansluter sig till Marcus Sköld (M) förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunstyrelsen och ett enligt Marcus Sköld (M) med stöd av Martin
Normark (L) och Paul Gustafsson (M) att anta motionen.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar Ja.
Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marcus Sköld (M) förslag
till att anta motionen med stöd av Martin Normark (L) och Paul Gustafsson
(M) röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anni Ullberg

Ja-röst

X
X

Lars Axelsson (M)

X

Niclas Odelberg (L)

X

Johan Silversjö (SD)
Tilman D. Thulesius (MP)

X
X

Minna Ahokas (M)

Justerandes sign

Avstår

X

Göran Malmestedt (M)
Rolf Nersing (S)

Nej-röst

X

Annika Falk (S)

X

Jan-Erik Björk

X

Catharina Andersson (S)

X
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Martin Normark (L)

X

Lisbeth Waern (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)
Conny Timan (S)

X
X

Börje Wredén (L)

X

Rolf Andersson (M)

X

Birgitta Nylund (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anitha Nygårds (SD)
Seid Alajbegovic (S)

X
X

Vesna Rajic (M)

X

Khalouta Simba (V)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

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

X
X

Paul Gustafsson (M)
Mary Svenberg (S)
Stanislaw Lewalski (M)
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Helena Austrell (S)

X

Mattias Peterson (C)

X

Johan Tireland (SD)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Under upprop lämnas följande tjugotre (23) Ja-röster enligt Kommunstyrelsens
förslag, fjorton (14) Nej-röster enligt Marcus Sköld (M) med stöd av Martin
Normark (L) och Paul Gustafsson (M) förlag och tre (3) Avstår-röster.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservationer
Marcus Sköld (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:
”Vi moderater noterar att den styrande koalitionen inte är intresserade av ett
genomgående mångfaldsarbete utan verkar endast vilja göra det som lagen
kräver. Vi moderater reserverar oss mot beslutet och koalitionens förslag och
vill istället se ett seriöst mångfaldsarbete i motionens anda.”

Yttranden
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslut.
Marcus Sköld (M) och Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet.
Lisa Edwards (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslut.
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
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Investering i utbyggnad av Blommans
förskola
Dnr KS 17/0066

Beslut
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra utbyggnad
av Blommans förskola i enlighet med Utbildningsnämndens och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB:s förslag.
__________

Sammanfattning
Kommunen har behov av att tillskapa fler förskoleplatser för att kunna möta
den stora efterfrågan som finns. Utbildningskontoret har tillsammans med
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB tagit fram ett förslag på utbyggnad av
Blommans förskola i Bro genom att uppföra en separat modulbyggnad. På det
sättet tillskapas 40 ytterligare platser fördelat på två avdelningar. Investeringen
görs av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB som tar ut hyra av
Utbildningsnämnden. Hyran bedöms till ca 1 250 tkr per år. Investeringen ryms
inom den låneram som kommunfullmäktige har tecknat borgen för.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

•

Utbildningsnämndens beslut 2017 § 13 med tillhörande handlingar

•

Underlag till kommande förfrågningsunderlag

•

Program utbyggnad Blommans förskola

Yttranden
Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•
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Utbildningsnämnden
Revisorerna
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
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Interpellation om att omvärdera beslutet
att lägga ut äldreboendet Hagtorp på
entreprenad
Dnr KS 17/0156

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen har besvarats.
__________

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) inkom den 8 maj 2017 med en interpellation om att
omvärdera beslutet att lägga ut äldreboendet Hagtorp på entreprenad.

Beslutsunderlag
•

Interpellation som inkom den 8 maj 2017

Yttrande
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet
Tina Teljstedt (KD) medges yttra sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
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Införande av lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre
Dnr KS 17/0148

Beslut
Upplands-Bro kommun inför lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende
för äldre
__________

Sammanfattning
Inom äldreomsorgen ökar behovet av särskilda äldreboendeplatser med dygnet
runt omsorg. För att möta volymökningar och behov av särskilt boende inom
de närmaste åren och för att öka den enskildes delaktighet, föreslås att
Upplands-Bro kommun inför LOV inom särskilt boende.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017.

•

Beslut av socialnämnden den 23 maj 2017

Förslag till beslut
Upplands-Bro kommun inför lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende
för äldre.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår att Kommunfullmäktige inte fattar beslut om att
praktisera LOV inom äldreomsorgen

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunstyrelsens förslag och ett enligt Kerstin Åkare (V) förslag.
Ordförande ställer förslagen motvarandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut med motiveringen:
”Vänsterpartiet förnekar inte att vår kommun står inför en utmaning vad gäller
tillgången till äldreboenden och det ökande antalet äldre.
I beslutsunderlaget beskrivs noggrant hur antalet personer över 65 år beräknas
öka i kommunen fram till år 2025 och att vi redan idag har brist på
äldreboendeplatser. Den analysen ifrågasätter vi inte på något sätt.
Justerandes sign
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Vad som däremot INTE beskrivs i beslutsunderlaget är på vilket sätt införande
av LOV skulle kunna öka tillgången på äldreboenden i kommunen.
Det finns inte heller någon konsekvensbeskrivning av införande av LOV inom
äldreomsorgen.
Det är ju inte så att bara för att KF tar ett beslut om införande av LOV, så
poppar det genast upp en massa äldreboenden och hemtjänstföretag och sim
sala bim – alla problem är lösta. Det är ett marknadsekonomiskt
önsketänkande. Bygglov och byggnation går inte fortare för att det är en privat
entreprenör som ämnar driva verksamheten. Det finns inte mer utbildad
personal att tillgå bara för att man driver en verksamhet i privat regi.
För att man skall kunna ta beslutsunderlaget på allvar, borde det åtminstone
göras fullständigt klart vilka konsekvenser ett sådant beslut får för oss alla.
Sanningen är ju den att ett införande av LOV i praktiken, om än inte i teorin,
blir oåterkalleligt för kommunen under rådande EU-lagstiftning.
I teorin kan vi i framtiden riva upp beslut om vi så skulle önska, MEN i
praktiken kommer det att bli ekonomiskt ogörligt eftersom de entreprenörer
som vid det tillfället har uppdrag i kommunen eller efter löfte/avtal med
kommunen är i färd med att starta upp en verksamhet, har rätt att kräva
skadestånd för uteblivna, framtida vinster!
Med dessa två allvarliga brister i beslutsunderlaget är det i princip omöjligt att
ta ett väl avvägt beslut i frågan om införande av LOV.
Vänsterpartiet befarar att man här drabbats av en ideologisk fartblindhet och vi
vädjar till Kommunfullmäktige att besinna sig och göra en noggrann
konsekvensbeskrivning innan ett sådant här viktigt beslut med så allvarliga
konsekvenser fattas.
Speciellt med tanke på de allvarliga missförhållanden vi nu har på Hagtorps
privatdrivna äldreboende, en driftsform som innebär att vi från kommunen
frånhänder oss möjligheten att snabbt gå in med kraftfulla åtgärder och rätta till
det som blivit fel!”

Yttranden
Kerstin Ahlin (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Jan Stefansson (KD) yttrar sig ärendet.
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Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
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Socialnämnden
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Delårsrapport januari-april 2017 med
helårsprognos
Dnr KS 17/0160

Beslut
Delårsbokslut för perioden januari till april 2017 med helårsprognos godkänns.
__________
Martin Normark (L), Börje Wredén (L), Nawal Al-Ibrahim (L), Niclas
Odelberg (L), Johan Tireland (SD), Johan Silversjö (SD), Anitha Nygårds
(SD), Marcus Sköld (M), Göran Malmestedt (M), Lars Axelsson (M), Minna
Ahokas (M), Lisbeth Waern (M), Mait Johansson (M), Rolf Andersson (M),
Vesna Rajic (M), Paul Gustavsson (M) och Stanislaw Lewalski (M) deltar inte
i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser
över nämndernas resultat januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 32,3 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 45,5 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom
Utbildningsnämnden som visar ett underskott med 7,7 mnkr och
Socialnämnden ett underskott med 1,2 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 26
mkr. Det är 22,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 3,1 mnkr
exklusive resultatutjämningsfond.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2017

•

Delårsbokslut januari till april 2017 daterad 19 maj 2017

Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD), Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Tilman D.
Thulesius (MP), Annika Falk (S), Jan-Erik Björk (KD), Catharina Andersson
(S), Jan Lannefelt (S), Lisa Edwards (C), Anna Norberg (MP), Kerstin Ahlin
(S), Conny Timan (S), Birgitta Nylund (S), Seid Alajbegovic (S), Hibo Salad
Ali (S), Sara Ridderstedt (MP), Mary Svenberg (S), Helena Austrell (S),
Mattias Peterson (C), Kimmo Lindstedt (S) och Olame Solange Bayibsa (S).
”Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun väntas göra ett underskott 2017
som motsvarar 1,9 % av nämndens totala budget.
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Satsningar har gjorts på att lyfta skolan under mandatperioden. Det har
inneburit högre lärartäthet, fler behöriga lärare, bättre lokaler och högre
lärarlöner. 2017 ökades utbildningsnämndens budgetramar med över 8 %
(tilldelningen generellet i kommunen låg på 2 %.)
Viktigt är att förstå att nya tider i en kommun med stark expansion kräver nya
grepp, långsiktiga lösningar och lugn och ro för verksamheterna att jobba med
frågan att få budget i balans.
Upplands-Bro kommun tillhör en av de tio mest expansiva kommunerna i
landet med en tillväxttakt på närmare 4 %. Kommunens ekonomi på totalen går
bra. Kommunen redovisar ett delårsresultat på 32,3 mnkr. Resultatet är 48,2
mnkr bättre än budgeteten för perioden. Det är dock olyckligt och djupt
okunnigt att uttrycka en förstorad oro över det ekonomiska underskottet,
självklart är det inte bra med prognosiserat underskott men inte ovanligt i en
expansiv Stockholmskommun dit så många vill flytta. Vi har ett jämförelsevis
mycket gynnsamt läge med ordning och reda på både ekonomi och höga
ambitioner med våra verksamheters mål.
Vi är en kommun i stark tillväxt, vilket ställer krav på att jobba med långsiktig
utveckling av nämndens verksamheter. Vid utbildningsnämndens möte den 30
maj gav den styrande koalitionen utbildningschefen i uppdrag att vidta åtgärder
för att minska underskottet och samtidigt behålla fortsatt hög kvalitet i våra
verksamheter med målet en ekonomi i balans.
Åtgärdsplaner ska arbetas fram för långsiktiga och hållbara åtgärder. I beslutet
från nämnden finns tydligt uttalat att åtgärderna inte ska drabba barn i behov av
särskilt stöd och inga lärare ska sägas upp. Uppföljning av ekonomin görs
löpande och åtgärderna ska presenteras vid nästa möte för nämnden.”
Marcus Sköld (M), Göran Malmestedt (M), Lars Axelsson (M), Minna Ahokas
(M), Lisbeth Waern (M), Mait Johansson (M), Rolf Andersson (M), Vesna
Rajic (M), Paul Gustavsson (M) och Stanislaw Lewalski (M) medges lämna
följande protokollsanteckning:
”Vi vill särskilt notera att jämfört med budget är driftsunderskottet 21 mkr,
eftersom stora poster såsom försäljning av tomträtter inte fanns med i budget.”
Martin Normark (L), Börje Wredén (L), Nawal Al-Ibrahim (L), Niclas
Odelberg (L) ansluter sig till Marcus Sköld (M), Göran Malmestedt (M), Lars
Axelsson (M), Minna Ahokas (M), Lisbeth Waern (M), Mait Johansson (M),
Rolf Andersson (M), Vesna Rajic (M), Paul Gustavsson (M) och Stanislaw
Lewalski (M) protokollsanteckning.

Yttrande
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kaj Bergenhill (M) medges yttra sig och Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet.
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.
Fortsättning § 80
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Nämnderna
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna
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Beslut om antagande av förslag till
fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro,
Landsbygdsplan FÖP 2016.
Dnr KS 15/0199

Beslut
1. Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan FÖP 2016, enligt plan- och
bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
2. Att anta översiktsplanen med revideringar enligt koalitionen (S, MP,
KD och C) och delar av L.
__________

Sammanfattning
Landsbygdsplan FÖP 2016 är ett förslag till fördjupning av Upplands-Bro
kommuns gällande översiktsplan, ÖP 2010. Landsbygdsplanen syftar till att
skapa förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygdens näringar och
bebyggelse och bidra till att den framtida utvecklingen på landsbygden är
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.
I arbetet med Landsbygdsplanen har tätortsavgränsningen reviderats något
jämfört med i ÖP 2010. Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför
tätortsavgränsningen. I ÖP 2010 ligger fokus främst på tätorternas utveckling.
Riktlinjer för landsbygds-utvecklingen beskrivs där på en generell nivå. Men
förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av landsbygden. Landsbygdsplanen
beskriver och förtydligar därför förutsättningarna för och inriktningen på den
översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar. Förslaget som helhet
består av tre delar: plandokument, konsekvensbeskrivning och
planeringsförutsättningar. Plandokumentet blir det politiskt beslutade
dokumentet där utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt
huvudsaklig mark- och vattenanvändning beskrivs. Konsekvensbeskrivningen
utgör även en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt
bestämmelserna i miljöbalken.
I tidigare skede har ett program tagits fram. Programsamrådet skedde från juni
till och med september 2013. Efter det togs ett planförslag fram. Detta har varit
på samråd juli till december 2014 och på utställning juli till oktober 2016.
Dialog har förts med bland annat myndigheter, grannkommuner och boende
och verksamma på Upplands-Bros landsbygd. Utställningsförslaget har sedan
reviderats och fördjupats ytterligare. Inkomna synpunkter och resultatet av
utställningen med genomförda ändringar redovisas i ett utställningsutlåtande.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2017.
Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Konsekvensbeskrivning Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Planeringsförutsättningar Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Utställningsutlåtande Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Särskild sammanställning – Fördjupad översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Samrådsredogörelse för plan- och programsamråd, den 8 juli 2016.
Medborgardialog - dokumentation av samrådsmöten och
medborgardialog, november 2014.
Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander,
Stockholms läns museum i samarbete med Upplands-Bro kommun,
1991.
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000.
Kulturhistorisk utredning del 1 och 2. Rapport: 2001:1. Gabriele
Prenzlau-Enander, Stockholm läns museum och Upplands-Bro
kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162.
Medborgardialog - dokumentation av samrådsmöten och
medborgardialog, september 2013
Förslag till program för översiktsplanering av landsbygden i UpplandsBro, samrådshandling den 8 maj 2013.
Landskapsanalys Upplands-Bro, samrådshandling den 8 maj 2013.
Avgränsning av miljöaspekter, samrådshandling den 8 maj 2013.
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan FÖP 2016, enligt planoch bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
2. Att anta översiktsplanen med revideringar enligt koalitionen (S,
MP, KD och C) och delar av L.
__________
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Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan FÖP
2016, enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900., med följande
ändringar
Sidan 33 under rubriken ”Nya, omformulerade och preciserade övergripande
planeringsinriktningar för landsbygden”:
Femte punkten kompletteras med; ”..kollektivtrafik, samt i de ca 50 större
bebyggelsegrupper som redovisas.”
Sidan 34 i stycket med rubrik ”Militär verksamhet av riksintresse”
kompletteras första meningen med; ”… i samklang med kommunens
utveckling i övrigt.”
Tredje stycket rubrik ändras/kompletteras till; ”Bebyggelse och service längs
strategiska stråk och större bebyggelsegrupper”. Första meningen i texten
ändras till; Utvecklingsstrategin bygger på en huvudprincip med funktionella
stråk för landsbygdens bebyggelse och en utveckling i de ca 50 större
bebyggelsegrupper som redovisas.” I andra meningen ändras
”bebyggelseutvecklingen” till ”bebyggelseutveckling”.
Sidan 40 i fjärde meningen under rubriken ”Militär verksamhet inom
Totalförsvarets riksintresse- eller samrådsområde” ändras till; ”Detta begränsar
utvecklingen av den befintliga bebyggelsen vilket innebär att avstyckningar
och ny bostadsbebyggelse inom influensområdet endast kan tillkomma i
enstaka fall. Däremot innebär enskilda boendes möjligheter att på ett likvärdigt
sätt förbättra sina fastigheter inte att utnyttjandet av Kungsängens övnings- och
skjutfält påtagligt försvåras eller att totalförsvarets intressen i annat avseende
motverkas.”
Sidan 42 i planeringsinriktningarnas första punkt ändras/kompletteras till; ”...
stråk, områden för bebyggelseutveckling och utpekade större
bebyggelsegrupper.”
Sidan 43 i första meningen under rubriken ”Bebyggelseutveckling i utpekade
stråk och områden” ändras till; ”Bebyggelseutveckling på landsbygden
koncentreras till några huvudstråk samt utpekade områden och
bebyggelsegrupper.”
Sidan 44 i texten om dialogen med Försvarsmakten ändras till; ”Under
planprocessen har dialogen med Försvarsmakten, kring deras riksintresse och
influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält resulterat i att det finns
en mycket begränsad möjlighet till bebyggelseutveckling norr om
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Lejondalssjön och runt Håbo-Tibble kyrkby. För kommunen är det dock
väldigt viktigt med fortsatt tillgång till och möjlighet till kollektivtrafik och
annan utveckling av samhällsservice i de norra landsbygdsdelarna. Det gäller
exempelvis skola, förskola, idrottsplats med mera i Tjusta och HåboTibble
kyrkby. Den befintliga bebyggelsen ska kunna utvecklas med en god bebyggd
miljö och förutsättningar att lösa vatten- och avloppsfrågorna.”
Sidorna 51-52 i andra och tredje meningen under rubriken ”Området mellan
Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby” ändras och ges följande lydelse; ”I
dagsläget är det inte möjligt med någon större kompletterande
bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet inom utredningsområdet.
Området mellan Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby ligger inom Totalförsvarets
influensområde för riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält.”
Sidan 75 i andra meningen under rubriken ”Buller och vibrationer” ändras och
ges följande lydelse; ”För områden inom Totalförsvarets influensområde för
riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält, t ex Landsbygdsplanens
utredningsområde Tjusta-Håbo-Tibble kyrkby, är det buller från
Försvarsmaktens verksamhet på Kungsängens övnings- och skjutfält som
behöver hanteras genom samverkan, fortsatt kontinuerlig dialog i vidare
planering och villkor för bebyggelsens utformning.”
Sidan 82 i första punkten kompletteras enligt följande;
”..bebyggelseutvecklingsstråk, bebyggelseutvecklingsområden och de större
bebyggelsegrupper som utpekas.”
Fjärde punktens första mening ändras till; ”3-7 huvudbyggnader med
tillhörande komplementbyggnader kan komma att prövas via förhandsbesked.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunstyrelsens förslag och ett enligt Börje Wredén (L) förslag med stöd av
Marcus Sköld (M).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer
Marcus Sköld (M) reserverar sig till förmån för eget förslag med motiveringen:
”Vi moderater vill att det ska bli lättare för boende och verksamma på
landsbygden att utveckla densamma och reserverar oss till förmån för
Liberalernas förslag samt koalitionens ändringsförslag avseende Eriksberg.”
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Justerandes sign
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Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Den fördjupade översiktsplanen för landsbygdens utveckling anger på ett
realistiskt sätt var och hur landsbygden har möjlighet i närtid att utvecklas på
det sätt som skolor och annan samhällsservice kan tryggas och utvecklas. I
begreppet styra utvecklingen vill vi mena att det är ett möjliggörande av
landsbygdsutvecklingen i reella termer. Enskilda fastighetsägare och
markägare kan alltid begära bygglov precis som lagen föreskriver, men den
mer omfattande landsbygdsutvecklingen är den som nu pekas ut. Där är också
hänsyn tagen till de faktiska hinder som finns såsom riksintressen, skyddszoner
och utpekade målkonflikter i den gällande regionala utvecklingsplanen.”
Sara Ridderstedt (MP) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser mycket som är positivt och bra med förslaget till
Landsbygdsprogram men hade förordat ett utvidgat generellt strandskydd på
300 meter. Framtida generationers tillgång till natur- och rekreationsområden i
strandnära lägen måste säkras. För oss leder LIS-områden i motsatt riktning
och landsbygdsbyggnation bör prövas jämbördigt. Skälby Gård bör tas bort
som utvecklingsområde. Vi saknar också en mer utförlig utvecklingsplan för de
areella näringarna.”
Marcus Sköld (M) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Utveckling på landsbygden måste ske på landsbygdens egna villkor och
förutsättningar. Boende och verksammas vilja till utveckling av landsbygden är
avgörande för att utveckling ska ske.
För oss moderater är det stora värdet i en Översiktsplan för Landsbygden att
det ska bli lättare för boende och verksamma på landsbygden att utveckla
densamma. Det måste bli lättare att bygga - vi ser gärna att upp till 10 bygglov
ska kunna ges samma fastighetsägare vid ett och samma tillfälle utan att
detaljplan behöver tas fram - och lättare att starta och driva verksamhet på
landsbygden.
Vi vill också att en vision tas fram över de delar av landsbygden som ligger
under eller på annat sätt påverkas av försvarets influensområde. En vision som
visar kommunens vilja till landsbygdsutveckling även i dessa områden.”
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
” Sverigedemokraterna värnar om kommunens alla värden. De fridfulla
naturområdena i landsbygden, vår fantasieggande kulturhistoria och den
flexibla lilla tätorten. Vi ska erbjuda en tillvaro som attraherar olika människor
med varierande behov. Därför är det viktigt att ärenden som involverar en
tydlig brytning mot nuvarande tillstånd ska nyanseras tillräckligt i
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beskrivningen av ärendet, för att tillgodose beslutsfattande politiker med ett
helhetsperspektiv. ”

Yttrande
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig i ärendet.
Börje Wredén (L) yttrar sig ärendet och yrkar bifall till Liberalernas yrkande.
Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet.
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen i Stockholms län
Boverket
Stockholms läns landsting, TRF
Sigtuna kommun
Upplands Väsby kommun
Järfälla kommun
Ekerö kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
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Interpellation till Camilla Janson om
situationen i Bro centrum utifrån ett
trygghetsperspektiv
Dnr KS 17/0190

Beslut
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson om
situationen i Bro centrum utifrån ett trygghetsperspektiv får ställas.
__________

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) inkom den 1 juni 2017 med en interpellation till
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson om situationen i Bro centrum
utifrån ett trygghetsperspektiv.

Beslutsunderlag
•

Interpellation inkommen den 1 juni 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Fredrik Kjos (M)
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Förslag till ny taxa och text i vites samt
handläggningsbilagor för schakttillstånd
och trafikanordningsplaner
Dnr KS 17/0157

Beslut
1. Anta ny taxa och text i vites- samt handläggningsbilagor för
schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan utifrån
konsumentprisindex.
3. Delegera till Tekniska nämnden att vid behov göra smärre justeringar i
textmassan som inte påverkar innebörden av densamma
4. Ny taxa och text träder i kraft den 1 juli 2017.
__________

Sammanfattning
Kommunen växer och i takt med det ökar också antalet vägarbeten. Nya
exploateringsområden byggs vilket ofta resulterar i stora vägarbeten i och
omkring områdena. Den ökande mängden vägarbeten gör även att antalet
entreprenörer som inte följer kommunens krav och bestämmelser ökat.
Det gör att det ställs allt högre krav på framkomlighet och säkerhet vid
utförandet av ett vägarbete.
Handläggning av ansökningar för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
har ökat gentemot tidigare år. Detta har gjort att antalet frågor ökat om vad som
gäller vid en ansökan och vad delar av handläggningsavgiften avser.
Samhällsbyggnadskontoret har därför sett över text och taxor i vitesbilagorna
och ändrat till att dokumenten ska bli mer förenliga med det dagliga arbetet.
Taxan är jämförd med andra kommuner och är bättre anpassad till det löpande
arbetet samt är satt till en lämplig nivå för kommunens läge och
utbyggnadsgrad. Att TA-planer och Schakttillstånd lämnas via ett program har
också ändrat förutsättningar för text och påminnelser.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017

Protokollsanteckning
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
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Kommunal borgen för AB UpplandsBrohus (borgenstak)
Dnr KS 17/0146

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 1 320 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 35, den 20 mars 2013,
Kommunfullmäktiges beslut § 152, den 16 december 2015,
Kommunfullmäktiges beslut § 69, den 15 juni 2016 och
Kommunfullmäktiges beslut KF § 135, den 30 november 2016
upphävs.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i september 2010 ett borgenstak för AB
Upplands-Brohus på 810 000 000 kronor. Sedan dess har kommunfullmäktige
fattat ett antal enskilda beslut om att teckna borgen så som för egen skuld för
ett antal kommande investeringar. För att inte frångå principen med ett
borgenstak så finns det behov av att fatta ett nytt beslut om borgenstak. Det
innebär att tidigare fattade beslut upphävs. AB Upplands-Brohus har i
dagsläget lån på 625 900 000 kronor. Redan fattade beslut innebär ett
borgenstak på 1 320 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
Revisorerna
Kommuninvest i Sverige AB
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Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB
Dnr KS 17/0147

Beslut
1. Kommunen ingår, såsom för egen skuld borgen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 820 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 98, den 11 september 2013 och
Kommunfullmäktiges beslut KF § 1, den 11 februari 2015 upphävs.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i september 2013 ett borgenstak för UpplandsBro Kommunfastigheter AB på 724 000 000 kronor. Sedan dess har
kommunfullmäktige fattat ett enskilt beslut om att teckna borgen så som för
egen skuld för investeringar i Hagnässkolan på 88 000 000 kronor. För att inte
frångå principen med ett borgenstak så finns det behov av att fatta ett nytt
beslut om borgenstak. Det innebär att tidigare fattade beslut upphävs.
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har i dagsläget lån på 752 000 000
kronor. Redan fattade beslut innebär ett borgenstak på 820 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Revisorerna
Kommuninvest i Sverige AB
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Brandkåren Attunda årsredovisning
Dnr KS 17/0111

Beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
__________

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2016 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år 2016
och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2016.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen och
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
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Förvärv av aktier i Inera AB
Dnr KS 17/0101

Beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
__________

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för
SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten
av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem
aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen
också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och
stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom
digitala lösningar.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2017

•

Missiv från SKL

•

Aktieöverlåtelseavtal

•

Anslutningsavtal

•

Aktieägaravtal

•

Bolagsordning

•

Ägardirektiv
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

SKL Företag AB
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Val av ny ersättare i Tekniska nämnden
efter Mariana Ledesma (MP)
Dnr KS 17/0167

Beslut
Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Mariana Ledesma (MP) bordläggs.
__________

Sammanfattning
Mariana Ledesma (MP) entledigades den 10 maj 2017, KF §70 från uppdrag
som ersättare i Tekniska nämnden. Ny ersättare bör därför väljas.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Mariana Ledesma
(MP) KF §70, 10 maj 2017

Yttranden
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet.
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Enkel fråga till Kommunstyrelsens
ordförande om att ge besked om
motionens förslag om införande av
kommunala ordningsvakter
Dnr KS 17/0200

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att Enkel fråga om att ge besked om
motionens förslag om införande av kommunala ordningsvakter anses besvarad.
__________

Sammanfattning
Börje Wredén (L) inkom den 9 juni 2017 med en enkelfråga till
Kommunstyrelsens ordförande om att ge besked om motionens förslag
införande av kommunala ordningsvakter.
Frågan besvarades av Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), vars
svar upplästes av Jan Stefanson (KD).

Beslutsunderlag
•

Enkel fråga från Börje Wredén (L) inkommen den 9 juni 2017

Yttrande
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet.
Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande

44 (45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 90

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-06-14

Anmälningar

1.

Rapport avseende Uppföljning av 2014 års granskningar

2.

Socialnämndens beslut § 36 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 31 mars 2017

3.

Protokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2017-0517

4.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts sammanträde
den 19 april 2017 - Fossilfritt Sverige

5.

Motion om ekodukter i Upplands-Bro

6.

Yttrande kring motion om framtagande av handlingsplan kring särskilt
begåvade barn

7.

Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck

8.

Allmänhetens fråga gällande ny sporthall
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