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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 138 Informationsärenden
Förändringar inom Brandkåren Attunda
Förbundschef Jens Ärlebrant presenterar planerade förändringar inom
Brandkåren Attunda och dess påverkan på räddningstjänstverksamheten i
Upplands-Bro och inom förbundet.
Ekonomirapport
Ekonomichefen lämnar en kort rapport om kommunens ekonomi för 2009.
Totalt förväntas ett nollresultat. Riskfaktorerna är om nämnderna kan hålla sin
nivå samt att prognoserna angående semesterlöneskulden och
pensionskostnaderna håller.
Information om Bygg- och miljönämndens hantering av ärende
rörande Bro Hof slott
Bygg- och miljönämndens ordförande och chefstjänstemän redovisar detaljplan
och exploateringsavtal för golfbana och naturreservat vid Bro Hof slott samt
Bygg- och miljönämndens hantering av Bro Hofs överträdelser mot detaljplanen,
lämnat bygglov och mot miljöbalken vid anläggning av golfbanan.
_______________
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 139 Miljöplan med lokala miljömål 2010-2030
Dnr 2008-000070
Sammanfattning
Förslag till miljöplan med lokala miljömål 2010 2030 har tagits fram i
samarbete med politiker och tjänstemän. De lokala miljömålen har sin grund i de
nationella miljökvalitetsmålen. Tre workshops med olika teman genomfördes
under våren 2009 där många miljöförbättrande förslag togs fram. Förslagen har
legat till grund för de lokala miljömålen som är indelade i långsiktiga mål och
delmål att uppnå på kort sikt.
De lokala miljömålen tar höjd inom bland annat energi och transporter genom att
de överträffar de nationella målen och målen inom EU. För att genomföra vissa
delmål krävs investeringar som kan ge besparingar på längre sikt genom
exempelvis energieffektiviseringsåtgärder. När miljöplanen är antagen bör det
vara nämndernas uppgift att implementera miljömålen i verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens direktiv för arbetet med miljöplan daterat den 2 juni
2008
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2009
Yrkanden
Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att remittera förvaltningens
förslaget till Miljöplan med lokala delmål 2010-2030 till nämnderna och bolagen
för yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att remittera förvaltningens
förslaget till Miljöplan med lokala delmål 2010-2030 till nämnderna och bolagen
för yttrande.
Protokollsanteckning
Iréne Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Jan Stefanson (KD)
och Christina Brofalk (C) medges göra följande protokollsanteckning:
Även landsbygdsbefolkningen kan och vill minska sina koldioxidutsläpp.
Kommunen bör etablera attraktiva infartsparkeringar vi pendeltåg och bussar.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 140 Biblioteksplan 2009-2011
Dnr 2009-000401
Sammanfattning
Enligt ett tillägg till bibliotekslagen ska varje kommun anta en en plan för
bilioteksverksamheten i kommunen. Bildningsnämnden har därför tagit fram ett
förslag som sträcker sig fram till och med 2011.
Förslaget avses vara ett politiskt styrdokument som ska ange inriktningen på
biblioteksverksamheten under de kommande åren. Planen ska också utgöra ett
underlag för folkbibliotekens arbetsplan under perioden och följas upp i
samband med den årliga verksamhetsberättelsen. Planen innehåller mål,
visioner och strategier bibilioteksverksamheten i kommunen som prioriterar
kunskapsutveckling och livslångt lärande, den virtuella mötesplatsen och
samverkan med förskola och skola.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens förslag daterat den 20 oktober 2009, § 82.
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 11november 2009.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun för 2009-2011 fastställs enligt
bildningsnämndens förslag.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 141 Införande av avgift för öppenverksamhet
Dnr 2009-000141
Sammanfattning
Bildningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda införande av avgift
för verksamheten. Förvaltningen föreslår införande av en avgift på 1 procent av
prisbasbeloppet. Bildningsnämnden har den 31 mars 2009 föreslagit att en avgift
på 50 kronor per termin införs för öppen verksamhet i grundskolorna.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att få en redovisning av hur många
barn som deltar i öppen verksamhet. En mätning under vecka 40 har därför
redovisats av Bildningsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker en
avgift på 1 prisbasbelopp per termin (428 kronor).
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens beslut den 31 mars 2009, § 31
Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2009, § 83.
Bildningsnämndens beslut den 20 oktober 2009, § 89.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2009.
Yrkanden
Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta
Bildningsnämndens öppna verksamhet i grundskolorna ska även fortsättningsvis
bedrivas utan avgift.
Iréne Seth (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta
En avgift per termin för öppen verksamhet i grundskolorna antas med 0,5
procent av prisbasbeloppet. På lovdagar under läsårstid tillkommer en avgift för
lunch baserad på självkostnaden.
Kommunstyrelsens beslut
Bildningsnämndens öppna verksamhet i grundskolorna ska även fortsättningsvis
bedrivas utan avgift.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Iréne Seth (M), Tom Slettengren (M) och Anders
Åkerlind (M) till förmån för Iréne Seths yrkande.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 142 Renovering av Bro idrottsplats samt
komplettering med fotbollshall
Dnr 2004-000123
Sammanfattning
Kommundirektören har haft i uppdrag att projektera och upphandla en
fotbollshall vid Bro IP. Kommunstyrelsen har tidigare godkänt en
genomförandeplan som underlag för arbetet.
Upphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling i samverkan
mellan bildnings- och kommunstyrelseförvaltningarna sam Upplands-Bro
kommunfastigheter AB. Bro IK har också medverkat i projekteringen av hallen.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar upphandlingen och föreslår att PEAB
antas för uppförande av hallen och att kommundirektören får i uppdrag att
teckna avtal. Fotbollshallen finansieras genom bidrag från Svenska
Fotbollsförbundet samt genom att använda kommunens egna kapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2009
Yrkanden
Iréne Seth (M) yrkar, med instämmande från Jan Stefanson (KD) och Christina
Brofalk (C) att kommunstyrelsen dessutom ska besluta
Fotbollshallen ska inom ram kompletteras med ett golv som gör den användbar
för andra arrangemang än fotboll. Kommundirektören bör förstärka sina
ansträngningar att hitta alternativ finansiering.
Yvonne Stein (FP) och Håkan Heglert (S) yrkar bifall till kommundirektörens
förslag och Iréne Seths yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige anslår medel tecknas avtal med
PEAB för uppförande av en fotbollshall på Bro idrottsplats i enlighet med
det offererade förslaget till ett högsta pris om 23 000 000 kronor.
2. Fotbollshallen ska inom ram kompletteras med ett golv som gör den
användbar för andra arrangemang än fotboll. Kommundirektören bör
förstärka sina ansträngningar att hitta alternativ finansiering.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Förslag till beslut av kommunfullmäktige
Uppförandet av en fotbollshall på Bro idrottsplats finansieras dels med bidrag
från Svenska fotbollsförbundet och del genom att ianspråkta högst 25 000 000
kronor av tidigare erhållna exploateringsintäkter i kommunens egna kapital.
_______________
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 143 Nytt färdtjänstavtal med landstinget i
Stockholms län
Dnr 2009-000382
Sammanfattning
Enligt lagen om färdtjänst ska kommunerna tillhandahålla färdtjänst till
kommuninvånare med funktionshinder och som har svårt att resa med allmänna
kommunikationer. Sedan lång tid har denna tjänst, genom avtal, utförts av
Stockholms läns landsting. Efter en omförhandling har kommunernas
företrädare, Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), rekommenderat att ett
nytt avtal tecknas.
Social- och kommunstyrelseförvaltningarna tillstyrker KSL:s rekommendation.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation den 8 oktober 2009.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2009.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Nytt färdtjänstavtal tecknas med Stockholms läns landsting enligt
Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) förslag
_______________
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 144 Förstudie om utvecklingsmöjligheter för
Ådöhalvön (VA)
Dnr 2009-000297
Sammanfattning
En enkätundersökning har gjorts där fastighetsägarna på Ådöhalvön har fått
besvara frågor om detaljplaneläggning, anslutning till kommunalt vatten och
avlopp samt frågor med anknytning till dessa ämnen. Syftet med
enkätundersökningen var dels att informera fastighetsägare på Ådöhalvön om
detaljplaneprocess och kostnader som är förknippade med denna samt för att
bredda kommunstyrelsens beslutsunderlag med synpunkter från nuvarande
fastighetsägare.
Enkätundersökningen redovisar att en majoritet av fastighetsägarna inom Ådö
skog är för detaljplaneläggning medan fastighetsägarna i Sågbacken och
Verkaviken är företrädelsevis negativt inställda till en detaljplaneläggning av
deras områden. Fastighetsägarna på hela Ådöhalvön är generellt sett positivt
inställda till en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Förvaltningen har i dagsläget svårt att överblicka de konsekvenser en utbyggnad
av kommunalt VA för med sig. Anslutning till kommunalt VA kommer
sannolikt på sikt att ställa krav på utökad byggrätt i Sågbacken och Verkaviken,
då fastigheterna troligtvis kommer nyttjas mer och önskemål om utbyggnad av
sanitära utrymmen kan komma att ställas.
Förvaltningen förordar att kommunen tar fram ett program för hela Ådöhalvön i
syfte att se till helheten istället för till varje enskild bebyggelsegrupp. Först
därefter kan beslut om detaljplanering samt utbyggnad av kommunalt VA fattas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 22 april 2009
Låssa Intresseförenings hemställan den 2 mars 2009
Bygg- och miljönämndens beslut den 10 februari 2009, § 2
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 9 april 2008, § 29
Vatten- och avloppsinventering av Ådöhalvön, Rapport från
miljöavdelningen den 18 november 2003
Översiktsplan 2000, antagen av kommunfullmäktige den 4 februari 2002, §
2
Samrådsförslag till ny översiktsplan (ÖP 2010) Vision Framtid Bro
Yrkanden
Iréne Seth (M) yrkar, med instämmande från Christina Brofalk (C) och Jan
Stefanson (KD), att kommunstyrelsen ska besluta
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till program för
Ådöhalvön. Programuppdraget ska ha prioritet 1 eftersom det i och med den
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

rådande konjunkturen är lägre press på kommunens exploatering och
bygglovhantering och vara klart att redovisas skyndsamt.
Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till program för
Ådöhalvön. Programuppdraget åsätts prioritet 2.
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till program för
Ådöhalvön. Programuppdraget åsätts prioritet 2.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Iréne Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders
Åkerlind (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) till förmån för
Iréne Seths yrkande.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 145 Detaljplan för del av Örnäs och Tång 2:2
(Kungsängens golf)
Dnr 2003-000141
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2004-12-01 § 209, att sända ut förslaget till
detaljplaneprogram på samråd. Samrådet hölls under perioden 2005-01-12 till
2005-02-09. Förslaget redovisade cirka 110 friliggande småhus i anslutning till
en ny 9 håls golfbana samt en hotellbyggnad och restaurang.
I flera av de inkomna yttrandena ifrågasattes lämpligheten av bostäder inom
planområdet. En planerad utökning av golfverksamheten, övriga verksamheter
och/eller kontor samt hotell ifrågasattes inte.
Utifrån inkomna synpunkter har planprogrammet reviderats och utgångspunkten
inför fortsatt detaljplaneläggning är att planområdet avsätts för idrottsändamål,
handel, kontor och hotell samt icke störande verksamheter ej bostäder.
Till planprogrammet hör ett förslag till ramavtal som reglerar principer för
ansvarsförhållanden och kostnader inför kommande detaljplaneläggning.
Ramavtalet ska ersättas av ett exploateringsavtal som närmare reglerar ansvarsoch kostnadsfördelning. Exploateringsavtal ska godkännas senast i samband
med antagande av detaljplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 december 2004 § 208
Planprogram för utveckling av Kungsängens Golfklubb, reviderat april 2009
Samrådsredogörelse, daterad den 20 februari 2009
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 maj 2009,
med förslag till ramavtal
Kommunstyrelsens beslut
1. Samrådsredogörelse tillhörande planprogram för Örnäs 1:1, Tång 2:2 m.fl.
(Kungsängens Golf Club), daterad 2009-02-20 godkänns.
2. Planprogram för utveckling av Kungsängens Golf Club, Örnäs 1:1, Tång 2:2
m.fl. (reviderat februari 2009) med tillhörande karta (reviderat april 2009)
godkänns som underlag för fortsatt detaljplanearbete.
3. Ramavtal, som reglerar principer för ansvarsförhållanden och kostnader
inför kommande detaljplaneläggning av fastigheterna Örnäs 1:1 och Tång
2:2, godkänns.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 146 Belysning av frågor om Detaljplan 7706, del av
Brunna skog
Dnr 2009-000254
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2009, § 112, att återemittera en fråga
om planändring för Dp 7706, del av Brunna skog (område 7). Avsikten var att
ytterligare belysa nuvarande detaljplans möjligheter och konsekvenser vid en
eventuell planändring. Anledningen är en ansökan våren 2003 om bygglov för
takkupa på ett av husen i området. Den utformning som takkupan har i aktuell
bygglovsansökan innebär, enligt en dom av länsrätten den 24 september 2007,
att byggnaden betraktas som ett tvåvåningshus, vilket strider mot fastställd plan.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Bygglovenheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat frågan om takkupor i Upplands-Bro
kommun och redovisar konsekvenser av en eventuellt plaändring och vad som
kan tillåtas inom gällande plan. Förvaltningarna föreslår kommunstyrelsen att
detaljplan för del av Brunna skog förblir oförändrad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2009, § 112, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Fastställda detaljplaner i Upplands-Bro kommun
Yrkanden
Iréne Seth (M) yrkar, med instämmande från Jan Stefanson (KD) och Christina
Brofalk (C), att kommunstyrelsen ska besluta
Kommunen skall göra en mindre detaljplaneändring för området.
Yvonne Stein (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
Detaljplan 7706 i Brunna skog (område 7) förblir oförändrad.
Jan Stefanson (KD) yrkar vidare att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige
eftersom det är en fråga av större vikt.
Kommunstyrelsens beslut 1
Ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut 2
Detaljplan 7706 i Brunna skog (område 7) förblir oförändrad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Iréne Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders
Åkerlind (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) till förmån för Jan
Stefansons och Iréne Seths yrkande.
_______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 147 Remiss av inremarknadsutredningens
betänkande EU, Sverige och den inre
marknaden En översyn av horisontella
bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet
(SOU 2009:71)
Dnr 2009-000346
Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har inbjudits att yttra sig över inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden en översyn av
horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet .
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen avstår från att yttra sig
över betänkandet.
Beslutsunderlag
Utrikesdepartementets remiss den 16 september 2009 av inremarknadsutredningens betänkande.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2009.
Kommunstyrelsens beslut
Upplands-Bro kommun avstår från att lämna yttrande över remiss av
inremarknadsutredningens betänkande.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 148 Delårsrapport 2009 och höstprognos
Dnr 2009-000207
Sammanfattning
Revisorerna har till uppgift att bedöma om resultatet i kommunens
delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga målen
för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat om i
årsbudgeten och flerårsplanen.
Efter genomförd granskning har revisorerna konstaterat rapporten ger en
redovisning av kommunens måluppfyllelse samt att det finns ett antal
förbättringsområden.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att revisorernas synpunkter är relevanta och
att redovisningen kan utvecklas dels genom att förbättra rutiner kring
periodisering av kostnader och intäkter i samband med delårsrapporten och dels
genom att förbättra nämndernas redovisning för att kunna bedöma om
kommunens resultat ligger i linje med fastställda mål för god ekonomisk
hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. En utveckling avseende
förvaltningsberättelsens innehåll och analys av god ekonomisk hushållning kan i
och med detta också ske.
Beslutsunderlag
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten den 15 oktober 2009
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 november 2009.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av revisorernas utlåtande avseende
delårsrapport 2009 och ger kommundirelktören i uppdrag att återkomma med
förslag för att utveckla och förbättra delårsrapporten enligt de synpunkter som
revisorerna lämnat.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 149 Delfinansiering av ombyggnation av
socialpsykiatrins verksamhet, Skutan
Dnr 2009-000358
Sammanfattning
I Socialnämndens investeringsbudget 2009 finns avsatt 987 000 kronor för
ombyggnad köket i Socialpsykiatrins verksamhetslokaler i Bro, Skutan. Den
totala kostnaden för ombyggnationen uppgår till 2 000 000 kronor.
Socialnämnden har därför ansökt om att få internleasa delar av kostnaden för
ombyggnationen. 1 000 000 kronor föreslås finansieras genom internleasing med
en avskrivningstid på 20 år där förvaltningen amorterar 50 000 kr årligen inom
nämndens ram.
Internleasing infördes 1999 som ett sätt att inom respektive nämnds ekonomiska
ram finansiera önskemål om investeringar i driftbudgeten. I de regler som
kommunfullmäktige fastställde fick kommunstyrelsen rätt att besluta om
internleasing av enskilda objekt upp till 1 000 000 kronor. Internleasing medför
ökad administration och mindre transparens i kommunens redovisning. Av
denna anledning föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den resterande
investeringskostnaden för ombyggnationen av socialpsykiatrins verksamhet,
Skutan, hanteras i socialnämndens redovisning på samma sätt som den redovisas
i kommunens extern redovisning, d v s som en investeringskostnad.
Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2009-07-09, dnr 2009-7096.
Kommunstryelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2009
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Den resterande investeringskostnaden av ombyggnationen av socialpsykiatrins
verksamhetslokaler i Bro, Skutan, 1 000 000 kronor avsätts och finansieras inom
kommunens egna kapital.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 150 Ram för upptagande av tillfälliga lån 2010
Dnr 2009-000411
Sammanfattning
Enligt 8 § punkt 7 i kommunstyrelsens reglemente får kommunstyrelsen utan
kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande vid behov ta upp lån inom den
beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av
de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får rätt att uppta
tillfälliga lån upp till 75 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2009,
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen får under 2010 för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån,
med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst 75 miljoner kronor.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 151 Ram för kommunstyrelsens
fastighetsköp/försäljning 2010
Dnr 2009-000410
Sammanfattning
Enligt 8 § punkt 11 i kommunstyrelsens reglemente, får kommunstyrelsen
besluta om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen
av fastighet eller fastighetsdel samt mottagande av fastighet eller fastighetsdel
som gåva, inom av fullmäktige fastställda riktlinjer för belopp och villkor i
övrigt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samma riktlinjer ska gälla som för
2009.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2009.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får under 2010 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 20
miljoner kronor.
2. Förvärvs- eller försäljningspriset får inte överstiga 4 miljoner kronor.
3. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv.
4. Bemyndigandet gäller hela kommunen.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 152 Kommunfullmäktiges sammanträdeslokaler
2010
Dnr 2009-000408
Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall, enligt arbetsordningen, besluta om lokal för sina
sammanträden. Under 2009 har sammanträdena hållits i samlingssalen Kung
Birger i Furuhällshuset.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2009.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls under 2010 i Kung Birger,
Furuhällsplan 1, Kungsängen
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 153 Allmänhetens frågestund 2010
Dnr 2009-000409
Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund skall fullmäktige i
december pröva om frågestund för allmänheten skall anordnas under påföljande
år. Frågestunden är i första hand ett instrument för medborgare att få svar på
konkreta frågor. Avsikten är att denna i möjligaste mån skall hållas fri från
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2009.
Yrkanden
Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta
Allmänhetens frågestund anordnas även under 2010.
Iréne Seth (M) yrkar, med instämmande från Jan Stefanson (KD) och Christina
Brofalk (C), att kommunstyrelsen ska besluta
Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag senast i maj
2010 som innebär att fler politiker i ledande ställning skall ha möjlighet att svara
för att öka delaktigheten och tillgängligheten av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Allmänhetens frågestund anordnas även under 2010.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Iréne Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders
Åkerlind (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) till förmån för
Iréne Seths yrkande.
_______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 154 Anvisningar för årsredovisning och bokslut
2009
Dnr 2009-000415
Sammanfattning
Kommunstyrelsen skall årligen upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen
skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Utformningen av
årsredovisningen regleras till stor del i lagen om kommunal redovisning. För att
kunna upprätta årsredovisningen behövs underlag i form av
verksamhetsberättelser från nämnderna.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till anvisningar och
tidsplan för detta. Årsredovisningen föreslås behandlas av kommunstyrelsen
den 21 april 2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2009.
Kommunstyrelsens beslut
Anvisningar och tidplan för verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009
fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag 2009-11-18.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

Ks § 155 Fråga om julmarknad
Dnr
Sammanfattning
Jan Stefanson (KD) tar upp en fråga om avgifter vid anordning av julmarknad i
Kungsängens centrum. Kungsängens sportklubb har i samverkan med
Kungsängens centrumförening ansökt om att få anordna en marknad där KSK
avser att få intäkter till sin idrottsverksamhet.
Samhällsbyggnadschefen besvarar frågan. Idrottsföreningar får enligt gällande
regler hyra torgyta utan avgift.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2009-12-02

22

Ks § 156 Anmälningar
Dnr 2009-000011
Anmäls till kommunstyrelsen för kännedom och läggs till
handlingarna
Synskadades
Riksförbund
Stockholms och
Gotlands län
Sveriges Kommuner
och Landsting
Sveriges Kommuner
och Landsting
Vågbrytaren
Folkbildningsförbundet
Tomas Wrådhe
SSU
Länsstyrelsen i
Stockholms län
David Kullander m fl

Gör skolornas e-tjänster tillgängliga även för synskadade! Inför
kostnadsfri ledsagning och självbestämmande!

Rapport Öppna jämförelser 2009, vård och omsorg om äldre
Rapport Öppna jämförelser 2009 Gymnasieskola
Öppet brev till Sveriges kommuner om strålning från mobiltelesystem
Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU
Idrottsutbildarna
Skrivelse om planerade nedskärningar inom Attunda
Öpet brev angående ungdomsarbetslösheten i Sverige
Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos
Överförmyndaren i Upplands-Bro kommun 2009-10-28
Brev angående Brandkåren Attundas planerade nedskärningar

Cirkulär
Sveriges Kommuner
och Landsting
Sveriges Kommuner
och Landsting
Sveriges Kommuner
och Landsting

Cirkulär 09:69 Basbelopp för år 2010
Cirkulär 09:70 Hyreshöjning fr. o. m. 2010-01-01 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI
Cirkulär 09:72 Individuell lön i praktiken - En studie om verksamhet
och lönesättning i kommunal sektor

Protokoll
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Upplands-Bro
Lolalvård AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro
Kommunfastigheter
AB
Centrala
samverkansgruppen

Protokoll från sammanträde 2009-11-25
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Lokalvård AB 2009-10-06
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB UpplandsBrohus 2009-10-06
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Upplands- Bro
Kommunfastigheter AB 2009-10-06
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2009-11-30

_______________
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