
  PROTOKOLL 1 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-02-20 
kl. 11.00 

Paragrafer 
 

 §§ 1 - 39  

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Jennifer Lendeng 

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

Justerare 

 ..................................................................   .................................................................  
Sara Ridderstedt (MP) Martin Normark (L) 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-19 Datum för anslags nedtagande: 

 

2018-03-12 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Jennifer Lendeng 

 
 

Plats och tid Stora scenen, 2018-02-14, kl. 18.30 – 22.00 
Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 
Beslutande 32 ordinarie ledamöter § 1-10 

31 ordinarie ledamöter § 11-12 
32 ordinarie ledamöter § 12-17 
30 ordnarie ledamöter § 22-26 
29 ordinarie ledamöter § 27-29 
 

17 ersättare § 1-10 
16 ersättare § 11-12 
 

 Övriga deltagare Karl Öhlander, utvecklingschef, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, 
Maria Johansson, kommundirektör, § 1-23, Mathias Rantanen, 
samhällsbyggnadschef. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 1 Medborgarförslag angående väktare i Bro 6 
§ 2 Medborgarförslag angående ökad insyn 

och öppenhet runt parkeringen i Bro 
centrum 

7 

§ 3 Medborgarförslag angående mer 
belysning vid parkeringen i Bro centrum  

8 

§ 4 Medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i norra Brunna 

9 

§ 5 Medborgarförslag om placering av 
gatubelysning och väg markeringar vid 
Säbyholm 

10 

§ 6 Medborgarförslag angående gratis broddar 
till äldre 

11 

§ 7 Medborgarförslag angående att utbilda 
elever från årskurs 6 i hjärt-lungräddning 

12 

§ 8 Medborgarförslag angående att införa 
Grön rutt för post- och avfallshantering i 
kommunen 

13 

§ 9 Aktualitetsprövning av översiktsplan för 
Upplands-Bro kommun 

14 

§ 10 Samhällsutvecklingsprogram – 
kommunens riktlinjer och 
planeringsförutsättningar för fysisk 
planering och bostadsförsörjning 

16 

§ 11 Detaljplan för Svartviks strand 
(Kungsängens Kyrkby 2:164) beslut om 
antagande 

18 

§ 12 Motion om begränsning av talartider på 
Kommunfullmäktigesammanträden 

23 

§ 13 Revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden i Upplands-Bro 
kommun 

29 

§ 14 Revidering av plan för hantering av 
extraordinära händelser i Upplands-Bro 
kommun 

30 

§ 15 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 

31 

§ 16 Handlingsplan rörande hot och våld mot 
förtroendevalda 

33 

§ 17 Ändring i förbundsordningen för 
Käppalaförbundet gällande utökad 
låneram  

35 

§ 18 Allmänhetens frågestund 2018 36 
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§ 19 Interpellation till Utbildningsnämndens 
ordförande 

37 

§ 20 Interpellation om resurser för undervisning 
av grundskolans elever 

38 

§ 21 Interpellation om varför oppositionens 
motioner inte besvaras 

39 

§ 22  Interpellation om användandet av 
kommunala medel för politiskt 
kampanjarbete 

40 

§ 23 Enkel fråga om hur kommunen kan 
bemöta och motverka hedersrelaterat våld  

41 

§ 24 Entledigande av Carl Tesch (M) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Tekniska 
nämnden 

42 

§ 25 Val av ny ordinarie ledamot i Tekniska 
nämnden efter Carl Tesch (M) 

43 

§ 26 Entledigande av Solange Olame Bayibsa 
(S) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot 
i Utbildningsnämnden 

44 

§ 27 Val av ny ordinarie ledamot i 
Utbildningsnämnden efter Solange Olame 
Bayibsa (S) 

45 

§ 28 Entledigande av Kerstin Arvidsson (C) från 
uppdrag som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 

46 

§ 29 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C) 

47 

§ 30 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) 

48 

§ 31 Val av ny ledamot i Valnämnden efter 
Moslim Akill Ali (MP)  

49 

§ 32 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Sune Larsson (M) 

50 

§ 33 Val av ny ordinarie ledamot i Norrvattens 
förbundsfullmäktige efter Moslim Ali Akill 
(MP) 

51 

§ 34 Entledigande av Tina Teljstedt (KD) från 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen 

52 

§ 35 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Tina Teljstedt (KD) 

53 

§ 36 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Lisbeth Waern (M) 

54 

§ 37 Entledigande av Helene Söderholm (S) 
från uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden 

55 
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§ 38 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 
efter Helene Söderholm (S) 

56 

§ 39 Anmälningar 57 
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Närvarande ledamöter och ersättare 
Tjänstgörande ledamöter   Tjänstgörande ersättare 
Solange Olame Bayibsa, ordförande (S)   Tilman D. Thulesius (MP) 
Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD)  Mariana Ledesma (MP) 
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M) Kerstin Molander (M) 
Camilla Janson (S)    Stanislaw Lewalski (M) 
Göran Malmestedt (M)    Christian Kronsell (S) 
Rolf Nersing (S)    Marianne Stigle  (L) § 11-12 
Niklas Odelberg (L) §1-10, 13-39  Björn Elfvin (M) 
Minna Ahokas (M)    Annelies Lindblom (V) 
Naser Vukovic (S)    Närvarande ersättare  
Catharina Andersson (S)   Björn-Inge Björnberg (S) 
Martin Normark (L)   Annika Falk (S) § 1-21 
Lisbeth Waern (M)   Anni Ullberg (S) 
Kerstin Åkare (V)   Tina Teljstedt (KD) 
Jan Lannefelt (S)   Marlene Juthstrand (KD) 
Marcus Sköld (M)   Anders Eklöf (L) 
Lisa Edwards (C)   Erik Karlsson (V) 
Kerstin Ahlin (S)   Ricard Wikman Koljo (C) 
Mait Johansson (M)   Berit Brofalk (C) 
Conny Timan (S) 
Börje Wredén (L) 
Birgitta Nylund (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Anitha Nygårds (SD) §1-21 
Seid Alajbegovic (S) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 
Sara Ridderstedt (MP) §1-26 
Paul Gustavsson (M) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Helena Austrell (S) 
Mattias Peterson (MP) 
Johan Tireland (SD) §1-16 
Kimmo Lindstedt (S) 
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§ 1 Medborgarförslag angående väktare i 
Bro 

 Dnr KS 18/0045 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Mattias Kranz har den 30 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag 
angående väktare i Bro. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 30 januari 2018  

Yttrande 
Martin Normark (L) och Börje Wredén (L) yttrar sig. 

Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet. 

Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet. 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 7 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 
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§ 2 Medborgarförslag angående ökad insyn 
och öppenhet runt parkeringen i Bro 
centrum 

 Dnr KS 18/0046 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Mattias Krantz har den 30 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag 
angående ökad insyn och öppenhet runt parkeringen i Bro centrum. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 30 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 
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§ 3 Medborgarförslag angående mer 
belysning vid parkeringen i Bro centrum  

 Dnr KS 18/0047 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Mattias Kranz har den 30 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag 
angående mer belysning vid parkeringen i Bro centrum 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 30 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Tekniska nämnden 
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2018-02-14 
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§ 4 Medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i norra Brunna 

 Dnr KS 18/0044 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Linda Agnekil har den 30 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag om 
att bygga en hundrastgård i norra Brunna. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 30 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Tekniska nämnden 

 
  



  PROTOKOLL 10 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Medborgarförslag om placering av 
gatubelysning och väg markeringar vid 
Säbyholm 

 Dnr KS 18/0009 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Lilian Norrmyr har den 3 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag om 
placering av gatubelysning och väg markeringar vid Säbyholm. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslaget inkommen den 3 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Tekniska nämnden 

 
  



  PROTOKOLL 11 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Medborgarförslag angående gratis 
broddar till äldre 

 Dnr KS 18/0037 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Christina Åberg har den 28 november 2017 inkommit med ett 
medborgarförslag om gratis broddar till äldre. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 28 november 2017 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 12 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 
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§ 7 Medborgarförslag angående att utbilda 
elever från årskurs 6 i hjärt-
lungräddning 

 Dnr KS 18/0063 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Kjell Borg har den 11 februari 2018 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att utbilda elever från årskurs 6 i hjärt-lungräddning. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 11 februari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Utbildningsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 13 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Medborgarförslag angående att införa 
Grön rutt för post- och avfallshantering i 
kommunen 

 Dnr KS 18/0064 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 
__________ 

Sammanfattning 
Kjell Borg har den 11 februari 2018 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att införa Grön rutt för post- och avfallshantering i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 11 februari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 14 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Aktualitetsprövning av översiktsplan för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0169 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 
__________ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna aktualitets-
prövningen av översiktsplan för Upplands-Bro kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) m.fl., Jan Stefanson (KD) m.fl., Sara Ridderstedt (MP) m.fl. 
och Lisa Edwards (C) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige bordlägger 
ärendet. 

Sammanfattning 
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun bedöms vara aktuell.  

Den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010 antogs av Kommun-
fullmäktige i december 2011. Det finns också sedan i juni 2017 en antagen 
fördjupning av översiktsplanen, FÖP 2016, som gäller landsbygden.  
Dessa två dokument bildar tillsammans översiktsplanen för Upplands-Bro.  
Det är ÖP 2010 som har prövats. Landsbygdsplanen antogs i nuvarande 
mandatperiod och är aktuell. 

Samhällsbyggnadskontoret har i genomgången av ÖP 2010 konstaterat att de 
sju grundteman och de viljeinriktningar som planen innehåller är aktuella. Inga 
förutsättningar har heller förändrats i så hög grad att planeringsinriktningar 
eller markanvändningskarta behöver omarbetas. Flertalet av planerings-
inriktningarna ingår även i Landsbygdsplanen och antogs därmed igen 2017.  

Däremot ser vi att kapitlen om våra tätorter kan utvecklas och föreslår att detta 
hanteras i kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen 
och Bro. I samband med aktualitetsprövningen föreslår därför Samhälls-
byggnadskontoret i ett separat beslutsärende att Kommunstyrelsen ger sam-
hällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro. 

Länsstyrelsen delar bedömningen att översiktsplanen fortsättningsvis kan 
utgöra stöd för planläggning och tillståndsgivning. 
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Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018. 

• Aktualitetsprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun, den 
12 januari 2018. 

• Länsstyrelsen i Stockholms sammanfattande redogörelse inför 
Upplands-Bro kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet,  
den 9 november 2017. 

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162. 

Yttrande 
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen i Stockholm 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Samhällsutvecklingsprogram – 
kommunens riktlinjer och 
planeringsförutsättningar för fysisk 
planering och bostadsförsörjning 

 Dnr KS 17/0339 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna PM samhällsutvecklingsprogram – 
en sammanställning av kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för 
fysisk planering och bostadsförsörjning och beslutar lägga den till 
handlingarna. 
__________ 

Börje Wredén (L) m.fl., Marcus Sköld (M) m.fl. och Johan Tireland (SD) m.fl. 
deltar inte i beslutet. 
__________ 

Sammanfattning 
Bifogat PM med titeln ”Tillväxtkommunen Upplands-Bro – 
Samhällsutvecklingsprogram - en sammanställning av kommunens riktlinjer och 
planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning”, ger på en 
övergripande nivå en sammanfattande bild av de planer, program, utredningar, 
prognoser, enkäter med mera vars innehåll påverkar den kommunala 
samhällsutvecklingen och bostadsplaneringen i stora och små projekt.  
 
PM:et redovisar gällande styrdokument som beslutats i kommunen som 
tillsammans utgör kommunens program för fysisk samhällsutveckling - 
samhällsutvecklingsprogram. Samhällsutvecklingsprogrammet kan ses som ett 
koncept eller begrepp som omfattar av kommunen beslutade styrdokument.  
 
Sammanställningen tillför inte några nya ställningstaganden utan redovisar endast 
tidigare beslutade mål, riktlinjer och ställningstaganden. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-17 

• PM - Tillväxtkommunen Upplands-Bro Samhällsutvecklingsprogram – 
en sammanställning av kommunens riktlinjer och 
planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning 
2018-01-17 

Yttrande 
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 

Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet. 
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Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet. 
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§ 11 Detaljplan för Svartviks strand 
(Kungsängens Kyrkby 2:164) beslut om 
antagande 

 Dnr KS 15/0861 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med uppdraget att se 
över möjligheterna att ytterligare anpassa bebyggelsen till omgivande 
bebyggelsen i fråga om höjd och omfattning. 
__________  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 
2:164), upprättat den 1 november 2016 och reviderat den 22 januari 
2018, antas i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand (Kungsängens 
Kyrkby 2:164), daterat den 22 januari 2018, godkänns. 

3. Dagvatten - upprätta ett kontrollprogram över dagvattensystemet i syfte 
att kontrollera att rening och fördröjning inte försämras över tid. 

4. Som villkor för startbesked (i samband med bygglov) ska en 
miljöhälsoriksundersökning genomföras. 

5. I samråd med miljöavdelningen-Kommunen ska påbörja en fördjupad 
undersökning av utfyllnadsmassorna i vattenområdet i syfte att ta fram 
ett åtgärdsprogram. 

6.  Utbyggnaden av strandpromenaden kommer att förhålla sig till 
åtgärdsprogrammet enligt punkten ovan. 

7. Bygg- och miljönämnden får ett utökat tillsynsansvar för byggarbeten 
och sprängningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) m.fl. föreslår Kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
med uppdrag till samhällsbyggnadschefen att ta fram ett förslag med lägre 
exploateringsgrad och högre parkeringsnorm samt en ny trafiklösning för 
korsningen Prästhagsvägen/Enköpingsvägen. Dessutom måste säkerställas i 
projektet att gifter i marken inte har en inverkan på framtida boendemiljöer. 

Johan Tireland (SD) m.fl. ansluter sig till Marcus Sköld (M) m.fl. förslag om 
att återremittera ärendet. 
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Börje Wredén (L) m.fl. ansluter sig till Marcus Sköld (M) m.fl. förslag om att 
återremittera ärendet. 

Jan Stefanson (KD) m.fl., Camilla Janson (S) m.fl., Lisa Edwards (C) m.fl. och 
Sara Ridderstedt (MP) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar 
ärendet med uppdraget att se över möjligheterna att ytterligare anpassa 
bebyggelsen till omgivande bebyggelsen i fråga om höjd och omfattning. 

Kerstin Åkare (V) m.fl. ansluter sig till Jan Stefanson (KD) m.fl. förslag om att 
återremittera ärendet. 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad 
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190 
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad. 
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga 
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet 
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering 
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande. 

Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan 
(ÖP-2010). 

Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till 
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och 
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen. 

Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från 
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och 
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet 
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt 
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas 
med gångbryggor och vistelsezoner. 

Beslutsunderlag 
• ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162 

• Beslut om planändring Kungsängens kyrkby 2:164 (Gjuteritomten) KS 
3 februari 2016, § 8 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 januari 2018 

• Plankarta, 22 januari 2018 

• Planbeskrivning, 22 januari 2018 

• Granskningsutlåtande, 22 januari 2018 

Jäv 
Niklas Odelberg (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 



  PROTOKOLL 20 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttrande 
Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet. 

Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet. 

Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till återremiss enligt Marcus Sköld 
(M) m.fl., Börje Wredén (L) m.fl. och Johan Tireland (SD) m.fl. och Jan 
Stefanson (KD), Camilla Janson (S) m.fl., Sara Ridderstedt (MP) m.fl., Lisa 
Edwards (C) m.fl. och Kerstin Åkare (V) m.fl.  

Ordförande ställer båda förslagen till återremiss mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Stefanson (KD) m.fl., Camilla Janson 
(S) m.fl., Sara Ridderstedt (MP) m.fl., Lisa Edwards (C) m.fl. och Kerstin 
Åkare (V) m.fl. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige beslutar följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Stefanson (KD) m.fl., 
Camilla Janson (S) m.fl., Sara Ridderstedt (MP) m.fl., Lisa Edwards (C) m.fl. 
och Kerstin Åkare (V) m.fl. röstar Ja. 

Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marcus Sköld (M) m.fl., 
Börje Wredén (L) m.fl. och Johan Tireland (SD) m.fl. röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Under omröstning lämnas följande röster: 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Camilla Janson (S) X   

Göran Malmestedt (M)  X  

Rolf Nersing (S) X   

Anders Åkerlind (M)  X  

Marianne Stigle (L)  X  

Tilman D. Thulesius (MP X   



  PROTOKOLL 21 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Minna Ahokas (M)  X  

Naser Vukovic (S) X   

Jan-Erik Björk (KD X   

Catharina Andersson (S) X   

Martin Normark (L)  X  

Lisbeth Waern (M)  X  

Kerstin Åkare (V) X   

Jan Lannefelt (S) X   

Marcus Sköld (M)  X  

Lisa Edwards (C) X   

Mariana Ledesma (MP) X   

Kerstin Ahlin (S) X   

Mait Johansson (M)  X  

Conny Timan (S) X   

Börje Wredén (L)  X  

Kerstin Molander (M)  X  

Birgitta Nylund (S) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Anitha Nygårds (SD)  X  

Seid Alajbegovic (S) X   

Stanislaw Lewalski (M)  X  

Annelies Lindblom (V) X   

Christian Kronsell (S) X   

Nawal Al-Ibrahim (L)  X  

Sara Ridderstedt (MP X   



  PROTOKOLL 22 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Paul Gustavsson (M)  X  

Sven-Inge Nylund (S) X   

Björn Elfvelin (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 23 (tjugotre) Ja-röster och 16 (sexton) Nej-röster. 

Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
enligt Jan Stefanson (KD) m.fl., Camilla Janson (S) m.fl., Sara Ridderstedt 
(MP) m.fl., Lisa Edwards (C) m.fl. och Kerstin Åkare (V) m.fl. förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marcus Sköld (M) m.fl. reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Inmec AB 
• Riksbyggen 

 
  



  PROTOKOLL 23 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 12 Motion om begränsning av talartider på 
Kommunfullmäktigesammanträden 

 Dnr KS 16/0310 

Beslut 

1. Att Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag se över 
arbetsordningen och återkomma inför kommande ny mandatperiod med 
förslag på lämpliga revideringar i syfte att planera kommunfullmäktiges 
möten enligt arbetsordningen och eventuella partiöverenskommelser i 
syfte att skapa meningsfull och stimulerande debatt. 

2. Att presidiet i sin behandling av Demokratikommitténs förslag tar 
hänsyn till att alla partier inte har lika många ledamöter. 

3. Därmed anses motionen besvarad. 
__________ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
1. Att Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag se över 

arbetsordningen och återkomma inför kommande ny mandatperiod med 
förslag på lämpliga revideringar i syfte att planera kommunfullmäktiges 
möten enligt arbetsordningen och eventuella partiöverenskommelser i 
syfte att skapa meningsfull och stimulerande debatt. 

2. Därmed anses motionen besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta 
förvaltningens förslag som grundar sig på det enhälliga förslaget från 
demokratiberedningen. De föreslår därför följande: 

1. Kommunfullmäktige antar en överenskommelse om riktlinjer för 
talartider enligt förslag till kommunstyrelsen 2018-01-31. 

2. I och med att kommunfullmäktige antar överenskommelsen om 
begränsning av talartider på kommunfullmäktigesammanträden anses 
motionen besvarad. 

Kerstin Åkare (V) m.fl. föreslår Kommunfullmäktige att presidiet i sin 
behandling av Demokratikommitténs förslag tar hänsyn till att alla partier inte 
har lika många ledamöter.  



  PROTOKOLL 24 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Sammanfattning 
Moderaterna inkom i oktober 2016 med en motion om att begränsa talartiderna 
i Kommunfullmäktige, med syfte öka förutsättningar för att medborgarna ska 
orka lyssna och reducera kostnaderna för Kommunfullmäktigesammanträdena. 

Demokratikommittén enades den 25 oktober 2017, § 14 om att det är viktigt att 
alla partier är överens om en begränsning talartider och föreslår därför 
Kommunfullmäktige att anta en överenskommelse. 

Demokratikommittén föreslår följande överenskommelse: 

Överenskommelse mellan partier med mandat Kommunfullmäktige om 
riktlinjer för talartider i Kommunfullmäktiges debatter  

Tid för inlägg och antalet inlägg  

Presentationer 
En presentation får ta högst 5 minuter i anspråk, samt att en presentation av 
”sitt” budgetförslag måste få ta längre tid än den begränsade tiden. 

Interpellationer: 
Interpellanten läser upp sin interpellation  
Svaranden föredrar svaret med hänvisning till utdelat svar  
Interpellanten får 3 min  
Svaranden får 3 min  
Interpellanten får 3 min  
Svaranden får 3 min  
Interpellanten får 1 min  
Svaranden får 1 min  

Sammanslagna interpellationer  
Interpellanterna får läsa upp sin interpellation 
Svaranden föredrar svaret med hänvisning till utdelat svar.  
Interpellant A) får 3 min  
Interpellant B) får 3 min  
Svaranden får 5 min  
Interpellant A) får 2 min  
Interpellant B) får 2 min  
Svaranden får 3 min  
Interpellant A) får 1 min  
Interpellant B) får 1 min  
Svaranden får 2 min  
För interpellationer och sammanslagna interpellationer gäller även följande:  
Övriga talare 3 + 1 min  
Om polemiskt inlägg görs från ny talare kan ordföranden medge att svaranden 
eller interpellanterna får ett ytterligare inlägg om 1 minut.  
Ny talare kan få ordet först efter det att svaranden och interpellanten haft var sitt 
inlägg.  

Frågor:  
Frågeställaren får 1 min  



  PROTOKOLL 25 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Svaranden får 2 min  
Frågeställaren får 1 min  
Svaranden får 1 min  
Frågeställaren får 1 min  
Svaranden får 1 min  

Beslutsärenden:  
I de fall särskild överenskommelse inte har träffats om debattregler tillämpas 
följande ordning:  
Varje talare får göra tre inlägg. Första inlägg 5 min – andra inlägg 3 min - tredje 
inlägg 1 minut.  
Repliktid  
Repliktiden är 1 minut. 

Beslutsunderlag 
• Motion om begränsning av talartider i Kommunfullmäktige 

• Demokratikommitténs beslut § 14 från den 25 oktober 2017 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2017 

Yttranden 
Marcus Sköld (M) och Minna Ahokas (M ) yttrar sig i ärendet. 

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet. 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut 

Beslutsgång 1 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut enligt Kommunstyrelsen 
och enligt Marcus Sköld (M). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag röstar Ja. 

Den som vill att Kommunfullmäktige beslutar enligt Marcus Sköld (M) m.fl. 
röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Under omröstning lämnas följande resultat: 



  PROTOKOLL 26 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Camilla Janson (S) X   

Göran Malmestedt (M)  X  

Rolf Nersing (S) X   

Anders Åkerlind (M)  X  

Marianne Stigle (L)  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  

Lisbeth Waern (M)  X  

Kerstin Åkare (V) X   

Jan Lannefelt (S) X   

Marcus Sköld (M)  X  

Lisa Edwards (C) X   

Mariana Ledesma (MP) X   

Kerstin Ahlin (S) X   

Mait Johansson (M)  X  

Conny Timan (S) X   

Börje Wredén (L)   X 

Kerstin Molander (M)  X  

Birgitta Nylund (S) X   

Jan Stefanson (KD) X   



  PROTOKOLL 27 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Anitha Nygårds (SD)  X  

Seid Alajbegovic (S) X   

Stanislaw Lewalski (M)  X  

Annelies Lindblom (V) X   

Christian Kronsell (S) X   

Nawal Al-Ibrahim (L)   X 

Sara Ridderstedt (MP) X   

Paul Gustavsson (M)  X  

Sven-Inge Nylund (S) X   

Björn Elfvelin (M)  X  

Helena Austrell (S) X   

Mattias Peterson (C) X   

Johan Tireland (SD)  X  

Kimmo Lindstedt (S) X   

Solange Olame Bayibsa X   

Under upprop lämnas 23 (tjugotre) Ja-röster, 14 (fjorton) Nej-röster och 2 (två) 
Avstå-röster. 

Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande finner att det då återstå ett tilläggsyrkande från Kerstin Åkare (V) 
m.fl. och ställer frågan till Kommunfullmäktige om tilläggsyrkandet kan antas, 
och finner att Kommunfullmäktige antar tilläggsyrkandet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marcus Sköld (M) m.fl. reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Johan Tireland (SD) m.fl. reserverar sig mot beslutet. 

Martin Normark (L) m.fl. reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till: 



  PROTOKOLL 28 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Partier med mandat i Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 29 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13 Reglemente för krisledningsnämnden i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0294 

Beslut 
Revidering av reglemente för krisledningsnämnden antas. 
__________ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är Upplands-Bro kommuns krisledningsnämnd enligt Lag 
om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544. 

En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och om krislednings-
nämnd i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017 

  



  PROTOKOLL 30 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Revidering av plan för hantering av 
extraordinära händelser i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 17/0293 

Beslut 
Reviderad plan för extraordinära händelser i Upplands-Bro kommun antas 
under förutsättning att Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för 
Krisledningsnämnden. 
__________ 

Sammanfattning 
Varje kommun skall, enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska organisera och 
hantera en extraordinär händelse.  

En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala 
och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser från en 
kommun eller ett landsting, enl. Lag om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, (SFS 
2006:544). Det är vid dessa händelser som det kan bli aktuellt att aktivera 
kommunens hela krisorganisation och krisledningsnämnd. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017 

  



  PROTOKOLL 31 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 

 Dnr KS 17/0323 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avslås. 
__________ 

Förslag till beslut 
Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och utskotts initiativrätt 
enligt §§ 30-31, godkänns.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Johan Tireland (SD) m.fl. ställer sig bakom Marcus Sköld (M) m.fl. om att 
avslå förslaget. 

Martin Normark (L) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige avslår förslaget 

Camilla Janson (S) m.fl. ställer sig bakom Martin Normark (L) m.fl. att 
Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Sammanfattning 
Nya bestämmelser och begrepp har förts in i plan- och bygglagen (2010:900) 
för att möjliggöra kortare beslutsvägar och snabbare handläggning av ärenden. 
Planprocessen har förenklats bl.a. beträffande detaljplaner och 
områdesbestämmelser som handläggs med så kallat standardförfarande och 
förenklat planförfarande. Detaljplaner och områdesbestämmelser som hanteras 
med andra typer av planförfaranden än utökat planförfarande anses inte vara av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegation till 
Kommunstyrelsen är därmed möjlig. Med anledning av genomförda ändringar i 
plan- och bygglagen och för att effektivisera kommunens planprocess föreslår 
Samhällsbyggnadskontoret att beslutsrätten för att anta, ändra eller upphäva 
vissa detaljplaner och områdesbestämmelser ska delegeras till 
Kommunstyrelsen.  
 
Vidare föreslås en komplettering av reglementet med avseende på ledamöters 
och utskotts initiativrätt, för att skapa en så effektiv ärendehantering som 
möjligt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018 



  PROTOKOLL 32 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttrande 
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet. 

Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet. 

Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut om det är att avslå ärendet, 
och finner att ärendet avslås. 

Beslutet skickas till: 

• Maria Johansson 
• Mathias Rantanen 
• Andrea Andersson 
• Ulla Kujala 

  



  PROTOKOLL 33 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Handlingsplan rörande hot och våld 
mot förtroendevalda 

 Dnr KS 17/0333 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar handlingsplanen rörande hot och våld mot 
förtroendevalda. 
__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar handlingsplanen rörande hot och våld mot 
förtroendevalda. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Johan Tireland (SD) m.fl. föreslår att Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning  
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga 
sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och 
den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för att 
undvika och hantera hot och våld mot förtroendevalda. Handlingsplanen tar 
även upp hot riktat mot sammanträden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2017 

• Förslag till handlingsplan rörande hot och våld mot förtroendevalda 
samt för publika offentliga sammanträden och möten. 

Yttrande 
Marcus Sköld (M) och Minna Ahokas (M) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet. 

Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 



  PROTOKOLL 34 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till handlingsplanen. 

Beslutsgång 1 
Ordförande finner att det finns två förslag till bordläggning, enligt Marcus 
Sköld (M) m.fl. och Johan Tireland (SD) m.fl. 

Ordförande ställer frågan till Kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras 
idag, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marcus Sköld (M) m.fl. reserverar sig mot beslutet. 

Johan Tireland (SD) m.fl. reserverar sig mot beslutet. 
  



  PROTOKOLL 35 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 17 Ändring i förbundsordningen för 
Käppalaförbundet gällande utökad 
låneram  

 Dnr KS 17/0163 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker en höjning av Käppalaförbundets låneram 
med 400 mnkr, från 1 400 mnkr till 1 800 mnkr, och därtill följdändringar 
av förbundsordningen § 8 och § 15. 

2. Kommunfullmäktige anser att Käppalaförbundets hemställan till 
Upplands-Bro kommun är besvarad. 

__________ 

Sammanfattning 
Käppalaförbundet har gjort en hemställan till ägarkommunerna om att utöka 
den befintliga låneramen för förbundet från 1 400 mnkr till 1 800 mnkr för att 
kunna möta förbundets kommande investeringsbehov. Käppalaförbundet har i, 
dels ansluta Vaxholm och Österåker till förbundet med en ytterligare utökning 
av låneramen med 400 mnkr. Båda dessa ärenden kräver förändringar av 
förbundsordningen och godkännande från samtliga medlemskommuner. 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen i ett första steg tar ställning 
till frågan om utökning av låneramen men att kommunen avvaktar med att ta 
ställning till en anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet 
tills dess ägardiskussioner har förts. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-19 

• Käppalaförbundets hemställan om utökad låneram, 2017-12-12 

• Underlag för informell förankrings-/samrådsprocess, 2017-05-02 

Beslutet skickas till: 

• Käppalaförbundet 
• Tekniska nämnden 

  



  PROTOKOLL 36 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Allmänhetens frågestund 2018 
 Dnr KS 18/0029 

Beslut 
Allmänhetens frågestund anordnas under 2018. 
__________ 

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. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Kanslichef 
  



  PROTOKOLL 37 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Interpellation till Utbildningsnämndens 
ordförande 

 Dnr KS 17/0357 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvarats. 
__________ 

Sammanfattning 
Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L) inkom med en interpellation till 
Utbildningsnämndens ordförande varför Liberaler och Moderater i 
Utbildningsnämnden inte informerats om vilka personal reduceringar som 
genomförts i Utbildningsnämndens verksamheter för att få en budget i balans 
får ställas. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 22 november 2017 

Yttranden 
Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet.  

Kaj Bergenhill (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

 
  



  PROTOKOLL 38 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Interpellation om resurser för 
undervisning av grundskolans elever 

 Dnr KS 17/0372 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvarats. 

Sammanfattning 
Börje Wredén (L) inkom med en interpellation till Utbildningsnämndens 
ordförande om resurser för undervisning av grundskolans elever.  

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 11 december 2017 

Yttranden 
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 

Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
  



  PROTOKOLL 39 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Interpellation om varför oppositionens 
motioner inte besvaras 

 Dnr KS 17/0387 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvarats. 
__________ 

Sammanfattning 
Martin Normark (L) har inkommit med en interpellation om varför 
oppositionens motioner inte besvaras 

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 21 december 2017 

Yttranden 
Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
  



  PROTOKOLL 40 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Interpellation om användandet av 
kommunala medel för politiskt 
kampanjarbete 

 Dnr KS 17/0391 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvarats. 
__________ 

Sammanfattning 
Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L) inkom den 21 december 2017 med 
en interpellation om användandet av kommunala medel för politiskt 
kampanjarbete. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 21 december 2017 

Yttranden 
Martin Normark (L) och Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet. 

Jan Stefanson (KD) yttrar sig i ärendet. 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställarna 
  



  PROTOKOLL 41 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Fråga om hur kommunen kan bemöta 
och motverka hedersrelaterat våld  

 Dnr KS 17/0382 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan anses vara besvarad. 
__________  

Sammanfattning 
Kerstin Åkare (V) inkom den 17 december 2017 med en enkel fråga till 
Socialnämndens ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Enkel fråga från Kerstin Åkare (V) inkommen den 17 december 2017 

Yttrande 
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Tina Teljstedt (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
  



  PROTOKOLL 42 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Entledigande av Carl Tesch (M) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i 
Tekniska nämnden 

 Dnr KS 17/0386 

Beslut 
Carl Tesch (M) entledigas från uppdrag från uppdrag som ordinarie ledamot i 
Tekniska nämnden. 
__________ 

Sammanfattning 
Carl Tesch (M) begärde den 19 december 2017 att bli entledigad från 
uppdraget som ordinarie ledamot i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkom den 19 december 2017 

Beslutet skickas till: 

• Carl Tesch (M) 
• Tekniska nämnden 
• Personalstaben 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 43 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Val av ny ordinarie ledamot i Tekniska 
nämnden efter Carl Tesch (M) 

 Dnr KS 18/0051 

Beslut 
Lisbeth Waern (M) utses till ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter 
Carl Tesch (M). 
__________ 

Sammanfattning 
Carl Tesch (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i Tekniska nämnden från och med Kommunfullmäktige den 14 
februari 2018. Ny ersättare bör därför utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från den 14 februari 2018 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Personalstaben 
• Förtroendemannaregistret 
• Tekniska nämnden 

 
  



  PROTOKOLL 44 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Entledigande av Solange Olame 
Bayibsa (S) från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 18/0043 

Beslut 
Solange Olame Bayibsa (S) entledigas från sitt uppdrag som ordinarie ledamot 
i Utbildningsnämnden. 
__________ 

Sammanfattning 
Solange Olame Bayibsa (S) har den 29 januari 2018 begärt entledigande från 
uppdrag som ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 29 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Solange Olame Bayibsa 
• Förtroendemannaregistret 
• Personalstaben 
• Utbildningsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 45 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Val av ny ordinarie ledamot i 
Utbildningsnämnden efter Solange 
Olame Bayibsa (S) 

 Dnr KS 18/0052 

Beslut 
Helene Söderholm (S) utses till ny ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden 
efter Solange Olame Bayibsa (S). 
__________ 

Sammanfattning 
Solange Olame Bayibsa (S) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som 
ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden från och med Kommunfullmäktige 
den 14 februari 2018. Ny ersättare bör därför utses. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från och med den 14 

februari 2018 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Personalstaben 
• Förtroendemannaregister 
• Utbildningsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 46 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28 Entledigande av Kerstin Arvidsson (C) 
från uppdrag som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 

 Dnr KS 18/0050 

Beslut 
Kerstin Arvidsson (C) entledigas från uppdrag som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden. 
__________ 

Sammanfattning 
Kerstin Arvidsson (C) har den 1 februari 2018 begärt att få bli entledigad från 
uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 1 februari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Kerstin Arvidsson 
• Förtroendemannaregistret 
• Personalstaben 
• Bygg- och miljönämnden 

 
  



  PROTOKOLL 47 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson 
(C) 

 Dnr KS 18/0053 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden 
efter Kerstin Arvidsson (C) bordläggs. 

Sammanfattning 
Kerstin Arvidsson (C) har begärt att få bli entledigad från uppdrag som 
ersättare i Bygg- och miljönämnden från och med Kommunfullmäktige den 14 
februari 2018. Ny ersättare bör därför väljas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från den 1 februari 2018. 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Personalstaben 
• Förtroendemannaregistret 
• Bygg- och miljönämnden 

 
  



  PROTOKOLL 48 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Josephine-
Charlotte Halvarsson (MP) 

 Dnr KS 17/0216 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) bordläggs. 
__________ 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden behöver utse en ny ersättare för Josephine-Charlotte 
Halvarsson (MP). 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2017 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde  
• Utbildningsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 49 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Val av ny ledamot i Valnämnden efter 
Moslim Akill Ali (MP)  

 Dnr KS 17/0224 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ledamot i Valnämnden efter Moslim 
Akill Ali (MP) bordläggs. 
__________ 

Sammanfattning 
Moslim Akill Ali (MP) har den 13 september 2017 KF § 118 entledigats från 
sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden. Ny ledamot bör därför väljas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande KF § 118 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Valnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 50 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32 Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Sune Larsson (M) 

 Dnr KS 17/0269 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Sune Larsson (M) bordläggs. 
__________ 

Sammanfattning 
Sune Larsson (M) entledigades den 6 september 2017, KF § 127 från uppdrag 
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Ny ersättare bör därför välja. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Sune Larsson (M), KF 

§ 127 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Den valde 
• Personalstaben 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 51 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Val av ny ordinarie ledamot i 
Norrvattens förbundsfullmäktige efter 
Moslim Akill Ali (MP) 

 Dnr KS 18/0059 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ordinarie ledamot i Norrvattens 
förbundsfullmäktige efter Moslim Akill Ali (MP) bordläggs. 
__________ 

Sammanfattning 
Norrvattens förbundsfullmäktige behöver utse en ny ordinarie ledamot efter 
Moslim Ali Akill (MP). 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Norrvattens förbundsfullmäktige 

  



  PROTOKOLL 52 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Entledigande av Tina Teljstedt (KD) 
från uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 18/0066 

Beslut 
Tina Teljstedt (KD) entledigas från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. 
__________ 

Sammanfattning 
Tina Teljstedt (KD) har den 14 februari 2018 begärt om att få bli entledigad 
från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 14 februari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Tina Teljstedt 
• Förtroendemannaregistret 
• Personalstaben 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 53 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen 
efter Tina Teljstedt (KD) 

 Dnr KS 18/0067 

Beslut 
Karl-Erik Lindholm (KD) väljs som ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Tina 
Teljstedt (KD). 
__________ 

Sammanfattning 
Tina Teljstedt (KD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunstyrelsen från och med den 14 februari 2018. Ny ersättare 
bör därför väljas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2018 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Personalstaben 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 54 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 36 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Lisbeth Waern (M) 

 Dnr KS 18/0068 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Lisbeth Waern (M) bordläggs. 
__________ 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden behöver utse ny ersättare efter Lisbeth Waern (M). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018 

Yttrande 
Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Förtroendemannaregistret 
• Lönekontoret 
• Personalstaben 

 
  



  PROTOKOLL 55 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 37 Entledigande av Helene Söderholm (S) 
från uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden 

 Dnr KS 18/0069 

Beslut 
Helene Söderholm (S) entledigas från uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 
__________ 

Sammanfattning 
Helene Söderholm (S) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden för att 
istället ta en plats som ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Helene Söderholm  
• Förtroendemannaregistret 
• Personalstaben 

 
  



  PROTOKOLL 56 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 38 Val av ny ersättare i 
Utbildningsnämnden efter Helene 
Söderholm (S) 

 Dnr KS 18/0070 

Beslut 
Lilja Johansson Lindfors (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Helene Söderholm (S) 
__________ 

Sammanfattning 
Helene Söderholm (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden för att istället ta en plats som ordinarie ledamot i 
Utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Förtroendemannaregistret 
• Personalstaben 

 

 
  



  PROTOKOLL 57 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2018-02-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39 Anmälningar 
1. Motion om att underlätta för pendlare i Kungsängen 

 Dnr KS 18/0048 
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