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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 129

2017-12-06

Beslut om Samråd för detaljplan
Rankhus etapp 1 (Ekhammar 4:268
m.fl.)
Dnr KS 15/0532

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande (SFS 2010:900).
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande (SFS 2010:900).

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen
återremittera förslag till detaljplan för att invänta att den kommande fördjupade
översiktsplanen, FÖP, för Kungsängens tätort kan visa hur anknytningen till
övriga tätorten ska fungera och för lösningar avseende exempelvis:
•
•
•

•

Hur man ska klara buller och barriärproblemen vid E18
Trygghetsskapande utformning av byggnader, ytor, torg, vägar och gcvägar. Exempelvis genom belysning och utformning av broar och
likande så att de inte blir graffittimålade.
Hela Rankhus bedöms alstra 14500 fordon per vardagsdygn. Det måste
därför säkerställas att det finns erforderligt antal parkeringsplatser i
Rankhus Etapp 1, i Kungsängens centrum och vid Kungsängens
pendeltågstation
Förbättrade allmänna kommunikationer för att klara det ökande antalet
invånare.

Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2014 § 180 att ge Tillväxtchefen i
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för första etappen i Rankhusområdet
med normalt planförfarande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-12-06

Syftet med detaljplanen är att planlägga markområdet närmast och norr om
E18 som den första etappen i en kommande utbyggnad av den nya stadsdelen
Rankhus.
Etapp 1 möjliggör för byggandet av cirka 2900 bostäder, 8 förskolor med
sammanlagt 44 avdelningar, 4 skolor med plats för ca 1825 elever (LM-skola
ca 425 per skola, H-skola ca 550) samt ca 3600 kvm tillkommande ytor för
handel.
Målet är att redan från början skapa en tät stadsliknande bebyggelsestruktur
med bostäder, handel, service och skolor som byggs ut i ett sammanhang.
Planområdets sydvästra del förbinds med Västra Rydsvägen och centrala
Kungsängen via en ny huvudgata under E18.

Beslutsunderlag
•

Detaljplaneprogram för Rankhusområdet- godkänt av
Kommunstyrelsen den 9 september 2009

•

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 - antagen den 15
december i Kommunfullmäktige 2011

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2017

•

Plankarta den 21 november 2017

•

Planbeskrivning den 21 november 2017

•

Behovsbedömning den 6 november 2017

•

Gestaltningsprinciper den 6 november 2017

•

Miljökonsekvensbeskrivning den 6 november 2017

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande resultat:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Rolf Nersing (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju
(7) Nej-röster till att ärendet ska återremitteras.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget
förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Villamarken Exploatering i Stockholm AB
ABT Rankhus AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 130

2017-12-06

Antagande Brogård 1:84 m.fl.
(Tegelhagen)
Dnr KS 15/0018

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
utställningsutlåtandet avseende utställningen av detaljplanen för
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen).
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) med
tillhörande milj ökonsekvensbeskrivning (MKB) och särskild
sammanställning.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
exploateringsavtalet avseende genomförandet av detaljplanen.
__________

Sammanfattning
2008 inleddes ett arbete med att ta fram en detaljplan för delar av den mark
som tidigare hörde till Brogårds säteri, Brogård 1:84. Planens nordliga gräns
återfinns cirka 650 meter sydost om Bro järnvägsstation. I öster gränsar
området mot Bro Hof Slott Golf Club och ängs- och jordbruksmark, i söder
mot Mälaren, i väster mot Rättarboda samt i norr mot Ginnlögs väg. Området
är 101 hektar stort, varav cirka 23 hektar ingår som vattenområde.
Planarbetet inleddes med att ta fram ett planprogram och detta godkändes av
Kommunfullmäktige 2011. I programmet föreslogs mellan 1200 och1400
bostäder. Ett samrådsförslag med cirka 2100 bostäder visades upp våren 2015.
Ett reviderat förslag, där antalet föreslagna bostäder minskats till 1500, ställdes
ut från december 2016 till januari 2017. Efter utställningen har en del mindre
justeringar gjorts i planförslaget som nu skickas till Kommunfullmäktige för
antagande. Efter utställningen har Länsstyrelsen upphävt tidigare strandskydd i
enlighet med planhandlingarna. Till planen har en miljökonsekvensbeskrivning
gjorts. De åtgärder som föreslås i denna för att minska planens miljöpåverkan
har samlats i en särskild sammanställning.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige den 15 december
2011 § 162

•

Detaljplaneprogram för Husbytorp-Tegelhagen inklusive
samrådsredogörelse del 1, godkända av Kommunfullmäktige den 17
februari 2011, §2
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

•

Samrådsredogörelse, del 2, godkänt av kommunstyrelsen 16 november
2016, § 156

•

Utställningsutlåtande, Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) den
14 november 2017

•

Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd, den 9 november
2017

•

Förslag till plankarta, Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) den
14 november 2017, antagandehandling

•

Förslag till planbeskrivning, Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) den 14 november 2017, antagandehandling

•

Förslag till genomförandebeskrivning, Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) den 14 november 2017, antagandehandling

•

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande Brogård 1:84 m.fl.
(Husbytorp-Tegelhagen) den 14 november 2017, antagandehandling

•

Särskild sammanställning tillhörande Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) den 14 november 2017, antagandehandling

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2017

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
” Det behövs trygghetsskapande utformning av byggnader, ytor, torg, vägar
och gc-vägar. Exempelvis genom belysning.
Det måste säkerställas att det kommer finnas tillräckligt med parkeringsplatser
vid Bro pendeltåg.
Boende i Upplands-Bro ska veta att man långsiktigt kan lita på Upplands-Bro
kommun. I det ingår att man inte går in och genomför begränsningar,
expropriation eller liknande om det inte är helt nödvändigt. Strandpromenaden
behöver inte nödvändigtvis gå utmed vattnet hela vägen mellan Fiskartorp och
Tegelbruksområdet. Den ska vika av inåt land istället för att skära av
fastighetsägares marker. ”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bro Mälarstrand AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 131

2017-12-06

Markanvisning för förskola vid Lillsjö
badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
Dnr KS 17/0213

Beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Odalen Fastigheter AB avseende exploatering del av Kungsängens-Tibble 1:3
(Lillsjö badväg) godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 8 juni 2016, § 82 gett Samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att upprätta förslag till markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter
AB för exploatering del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Odalen Fastigheter AB har tidigare lämnat in en ansökan om en direkt
markanvisning till kommunen. I sin ansökan beskriver Odalen Fastigheter AB
att de vill köpa en del av marken Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Ansökan lämnades in med bakgrund av att Kommunstyrelsen den 27 april
2016 (KS § 61) beslutade att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att pröva
frågan om en ny detaljplan för området. Beslutet om en detaljplaneändring
syftar till att möta kommunens behov av förskolor.
Markanvisningen för en förskola omfattar en tomtyta motsvarande ca 5775
kvadratmeter.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 17 augusti 2016

•

Kommunstyrelsens beslut § 61, 2016-04-27, Planuppdrag –
äldreboende, del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg)

•

Kommunstyrelsens beslut § 82, 2016-06-08, begäran om
markanvisning, del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg)

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Odalen Fastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 132

2017-12-06

Planuppdrag Härnevi 1:34 m.fl.
Dnr KS 17/0347

Beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ny
detaljplan för fastigheterna Härnevi 1:34 m.fl. enligt regler för normalt
planförfarande. Planuppdraget ges prioritet två.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ny
detaljplan för fastigheterna Härnevi 1:34 m.fl. enligt regler för normalt
planförfarande. Planuppdraget ges prioritet två.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att ge
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ny detaljplan för fastigheten
Härnevi 1:34 med flera närliggande fastigheter, gatumark med mera, enligt
regler för normalt planförfarande. Planuppdraget ges prioritet två. Enligt ÖP
2010 ska bebyggelsen i Bro huvudsakligen vara mellan två till fyra våningar.
För aktuellt område bör inriktningen vara högst tre våningar. I enlighet med ÖP
2010 ska Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun användas
som underlag vid planläggningens avvägningar mot andra intressen.
Planarbetet ska inkludera hela området söder om Härnevi skolväg inklusive
kulturmiljö- och trafiksäkerhetsmässigt godtagbara tillfarter till samtliga
fastigheter och till utbyggda infartsparkeringar. All boende- och
besöksparkering skall ske inom fastigheterna. Kulturmiljö och trafiksäkerhet
längs Härnevi skolväg ska säkerställas.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36 vill ta fram en
ny detaljplan för att möjliggöra en bostadsbebyggelse i tre-fyra våningar om
sammanlagt cirka 90-120 bostäder. Området ligger cirka 250 meter väster om
Bro station, söder om Härneviskolan Till sin karaktär är bebyggelsen tänkt att
anknyta både till befintliga byggnader i området men också det flerbostadshus
som byggs på intilliggande fastighet, enligt detaljplanen ”Gamla
brandstationen i Bro”.
På platsen finns i dagsläget en lägre bebyggelse, en till två våningar, med villor
men också ett växthus.
Den föreslagna bebyggelsen ligger i linje med vad som anges i RUFS 2010 i
kommunens översiktsplan, ÖP 2010.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Vid en detaljplaneläggning är det viktigt att reda ut frågor om risk och buller på
grund av områdets närhet till Mälarbanan. På grund av platsens närhet till Bro
station är det också viktigt att ge goda förutsättningar för pendelparkeringar.
Även trafiksituationen i området och en upprustning av Härnevi skolväg är
viktiga förutsättningar att utreda i ett kommande planarbete.

Beslutsunderlag
•

Kommunens översiktsplan, ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige
den 15 december 2011, §162

•

Förhandsbedömning Härnevi 1:34-36, den 22 november 2017

•

Begäran planbesked, den 22 juni 2017.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt
Samhällsbyggnadskontoret och enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L).
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadskontoret
röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (S)D

X

Jan Stefanson (KD)

X

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster och sju (7) Nej-röster.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Noccon fastighetsutveckling

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 133

2017-12-06

Planbesked för Sylta 1:5
Dnr KS 17/0307

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
upphäva den del av fastighetsplan Sylta 2 som gäller för fastigheten Sylta 1:5.
__________

Sammanfattning
Skogssällskapets Fastighets AB som äger fastigheten Sylta 1:5 har inkommit
med en ansökan om planbesked för att upphäva den fastighetsplan som hindrar
Lantmäteriet från att göra en avstyckning av fastigheten. Syftet med att
upphäva del av fastighetsplanen är att möjliggöra en styckning för byggnation
av två villor på fastigheterna efter avstyckning. Med stöd i Plan- och
Bygglagen bör ärendet handläggas med ett begränsat standardförfarande.
Fastigheten Sylta 1:5 är idag 1624 kvm stor och enligt den detaljplan som
gäller för området ska tomter för villabebyggelse vara minst 600 kvm. Dock
finns det en fastighetsplan som gäller för området enligt vilken denna fastighet
ska vara 1624 kvm. I fastighetsplanen är majoriteten av tomterna för
villabebyggelse ca 600–700 kvm.
Fastigheten är idag obebyggd och består till största del av vildvuxen
vegetation. Det skulle vara önskvärt att bebygga fastigheten eftersom den idag
skapar en otrygg zon i direkt anslutning till gångvägen i området. Villaområdet
består till största del av nya villor som ligger ca två kilometer från
Kungsängens station.

Beslutsunderlag
•

Denna tjänsteskrivelse

•

Ansökan om planbesked Sylta 1:5, den 18 oktober 2017

•

Förhandsbedömning Sylta 1:5, den 20 oktober 2017

•

Detaljplan 2 för del av Sylta, nr 8911

•

Fastighetsplan för Sylta 2

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Skogssällskapets Fastighets AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 134

2017-12-06

Planbesked för Trumpetaretorp, del av
Finnsta 2:5 m.fl.
Dnr KS 17/0322

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5, m.fl.),
inkluderande rastplats med information om kommunen och parkering för
besökare till naturreservatet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5, m.fl.)

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att anta
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut men med tillägget …,
inkluderande rastplats med information om kommunen och parkering för
besökare till naturreservatet.

Sammanfattning
Verksamheterna McDonald´s och OKQ8 har 2017-10-31 inkommit med en
ansökan om planbesked för att planlägga del av fastigheterna Finnsta 2:5 samt
2:6 för att etablera sina verksamheter på, i anslutning till kommunens nya
trafikplats Kockbacka. Inom det område som verksamheterna vill etablera sig
på ligger det utökade strandskyddet för Lejondalssjön. Byggnaderna kommer
hamna utanför det strandskyddade området men det kommer bli nödvändigt att
upphäva skyddet i samband med planläggning. Med fördel skulle det område
som går in i strandskyddet kunna nyttjas som parkeringsplatser i anslutning till
naturreservatet Lejondal och därmed öka tillgängligheten till reservatet för de
bilburna medborgarna.

Beslutsunderlag
•

Denna tjänsteskrivelse

•

Ansökan om planbesked Finnsta 2:5 och Finnsta 2:6, den 20 oktober
2017

•

Förhandsbedömning Finnsta 2:5 och Finnsta 2:6

Beslutsgång
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S),
Hibo Salad Ali (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Edwards (C) ansluter sig till Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M)
förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Svenska McDonald’s AB
OK-Q8 AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 135

2017-12-06

Investering i Ringblommans förskola
Dnr KS 17/0336

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra
nybyggnation av Ringblommans förskola vid Ringvägen i Kungsängen
i enlighet med Utbildningskontorets och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB:s förslag.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld för
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån om högst 80 mnkr för att
genomföra nybyggnationen i enlighet med Utbildningskontorets och
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s förslag
3. En borgensavgift på 0,35% uttas.
__________

Sammanfattning
För att kunna fullfölja kommunens skyldigheter om att erbjuda förskoleplats till
barn folkbokförda i kommunen, behöver Utbildningsnämnden utöka antalet
förskoleplatser i båda kommunens tätorter.
Ett förslag har tagits fram av Utbildningsnämnden och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB om nybyggnation av en förskola på Ringvägen –
Ringblommans förskola. Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB i uppdrag att genomföra nybyggnationen.
För uppdraget tecknar Upplands-Bro Kommun borgen som för egen skuld för lån
om högst 80 mnkr. Borgensavgift om 0,35% uttas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 136

2017-12-06

Budget 2018 för Kommunstyrelsen
Dnr KS 17/0264

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2018 för Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga redovisningstekniska
justeringar
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte
i beslutet.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2018 för Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga redovisningstekniska
justeringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
återremitterar ärendet med medskicket Måltal saknas på flertalet indikatorer
vilket kraftigt försämrar möjligheterna till uppföljning och utvärdering av mål.
Och om återremissyrkandet faller deltar man ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-11-22 om budget 2018 för kommunen.
Nämnder och styrelser ska upprätta en nämndbudget som fördelar den av
Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nämndbudget för
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Den totalt driftbudgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 183 694 tkr.
Förslaget behandlades vid samverkansgrupp den 20 november 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets ledningsgrupp
Samhällsbyggnadschefen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 137

2017-12-06

Hemställan från Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda om upplåning för
möjlighet till finansiering av
brandstationer via kommuninvest
Dnr KS 16/0369

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
1. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektion, med Kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektör som ersättare att för kommunalförbundets
räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 66 000 000 kr
motsvarande de lån som förfaller till betalning.
2. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektion, med Kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektör som ersättare att för kommunalförbundets
räkning nyupplåna, det vill säga öka kommunalförbundets skulder med
184 000 000 kr.
3. Upplands-Bro kommun beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda har gjort en hemställan till
medlemskommunerna om att de ska ges möjlighet att låna upp erforderliga
likvida medel, totalt 250 miljoner kronor, via Kommuninvest för att lösa
befintliga lån hos Swedbank samt finansiera byggnation av nya brandstationer i
Sollentuna och Märsta alternativt Upplands-Väsby. De hemställer även om
kommunal borgen för dessa lån.
Kommuninvest kräver kommunal borgen för att Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda ska ges möjlighet att låna via dem. Borgensåtagandet
avser hela skuldbeloppet solidariskt för var och en av medlemskommunerna.
Åtagandet innebär att kommunen ikläder sig en risk. Risken för att
borgensåtagandet ska behöva infrias bedöms som liten.
Av förbundsordningen för Kommunalförbundet Brandkåren Attunda framgår
att borgensåtagandet fördelas på samma sätt som övriga kostnader. I bokslutet
2016 var Upplands-Bro kommuns andel 10,4 procent.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12.

•

Hemställan från Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 138

2017-12-06

Lokalresursplan 2017-2022
Dnr KS 16/0316

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lokalresursplan för 2017-2022 innehållande den
kommunala behovsprocessen, samt prioriteringslista för ny-, till- och
ombyggnader av lokaler antas med följande tillägg- och ändringsförslag:
Sid 10/533. Övergripande principer punkt 6: Andra meningen efter ”kansli”
görs tillägget ”, energieffektivitet”.
1.6: Ändra punkt 1. Risk för allvarliga personskador, egendomsskador eller
allvarlig verksamhetsstörning.
1.6: Ny punkt 4 (övriga punkter flyttas ned). Skapa miljöer som minimerar
risken för våld, hot, kränkningar och mobbing, exempelvis genom att bygga
bort respektive undvika att bygga undanskymda utrymmen om de inte krävs för
verksamheten.
6.3.6
Ändringsyrkan första meningen: Punkt efter ”gymnasieskola”. Ny mening
därefter: För att klara framtida behov kan programutbudet ökas, men
samarbetet med andra kommuner ska också ökas. Olika kommuner kan
specialisera sig och erbjuda olika programutbud vilka kommunöverskridande
komplettera varandra inom rimligt reseavstånd för eleverna.
Anta följande tillägg inriktning: Kommunens allmänna lokaler ska nyttjas
effektiv och tillgängligheten för kommuninnevånare, föreningar m.fl. ska öka i
kommunens samtliga lokaler.
__________

Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2017-2022 innehållande den kommunala behovsprocessen,
samt prioriteringslista för ny-, till- och ombyggnader av lokaler antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att
besluta om följande ändringsförslag:
Sid 10/533. Övergripande principer punkt 6: Andra meningen efter ”kansli”
görs tillägget ”, energieffektivitet”.
1.6: Ändra punkt 1. Risk för allvarliga personskador, egendomsskador eller
allvarlig verksamhetsstörning.
1.6: Ny punkt 4 (övriga punkter flyttas ned). Skapa miljöer som minimerar
risken för våld, hot, kränkningar och mobbing, exempelvis genom att bygga
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

bort respektive undvika att bygga undanskymda utrymmen om de inte krävs för
verksamheten.
6.3.6
Ändringsyrkan första meningen: Punkt efter ”gymnasieskola”. Ny mening
därefter: För att klara framtida behov kan programutbudet ökas, men
samarbetet med andra kommuner ska också ökas. Olika kommuner kan
specialisera sig och erbjuda olika programutbud vilka kommunöverskridande
komplettera varandra inom rimligt reseavstånd för eleverna.
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S),
Hibo Salad Ali (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag om tilläggs- och ändringsförslag om Lokalresursplanen
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S),
Hibo Salad Ali (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen om att anta följande tillägg under
inriktning: Kommunens allmänna lokaler ska nyttjas effektiv och
tillgängligheten för kommuninnevånare, föreningar m.fl. ska öka i kommunens
samtliga lokaler.

Sammanfattning
För att utnyttja befintligt lokalbestånd effektivt och för att möta kontorens och
dess verksamheters lokalbehov över tid måste kommunens lokalresursarbete
bedrivas strategiskt. Ett verktyg för detta arbete är lokalresursplanen.
Lokalresursplan beskriver nuläget, lokalbehov i dagsläget och framöver, ger
konkreta åtgärdsförslag samt en prioriteringslista av åtgärdsförslagen. Den
beskriver även kommunens lokalförsörjningsprocess från det att ett lokalbehov
konstateras till att en beställning av ny-, till- eller ombyggnad görs och
Kommunfastigheters ny- och ombyggnadsprocess av verksamhetslokaler.
Lokalresursplanen ska revideras två gånger årligen så att den hålls aktuell som
styrinstrument i budgetberedningen. Denna lokalresursplan är den fjärde
upplagan och planperioden sträcker sig från 2017 till 2022.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2017.

•

Lokalresursplan 2017-2022

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
Kommunfastigheter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 139

2017-12-06

Trygghetspolicy
Dnr KS 17/0178

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Förslag till Trygghetspolicy antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen
följande ändringar och tillägg:
2.3 och 3.1: Det behövs en bättre definition av vad som avses med begreppet
”trygghet”. Avses till exempel IT-säkerhet, brand, suicidialförebyggande,
kränkningar, mobbing, trafiksäkerhet, ekonomisk trygghet, trygghet i
välfärden, m.m.?
2.2 punkt 1: Tillägg; Nolltolerans mot kränkningar och mobbing.
2.3: Avgränsningarna måste utvecklas och förtydligas. Eftersom det enbart ges
exempel och inte någon beskrivande text i övrigt innebär detta att det bara är
exemplen som gäller. Vidare anges ”olyckor” vilka vi anser inte ska vara
undantagna ifall kommunens agerande direkt eller indirekt orsakat att de
inträffat.
3.1 ”inte behöva känna rädsla eller oro” ändras till ”inte känner rädsla eller
oro”. Ordet ”behöver” innebär att någon annan har avgörandet om individen
”behöver” känna rädsla. Det är bara individen själv som kan avgöra om den
känner sig trygg.
3.2 I första stycket, meningen ”Det gäller alla...” ska ”personliga egenskaper”
läggas till. Man ska inte bli mobbad eller kränkt för att man exempelvis har ett
visst utseende, bär vissa kläder eller uppträder annorlunda.
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S),
Hibo Salad Ali (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) ställer sig bakom Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag och föreslår att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till trygghetspolicy för
Upplands-Bro kommun. Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga nämnder
där nämnderna ställt sig positiva till förslaget. Trygghetspolicyn är ett
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-06

visionsdokument som anger riktningen för trygghetsarbetet i Upplands-Bro
kommun. Policyn är en vägledning för kommunens arbete med trygghet och
trygghetsrelaterade frågor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 november 2017.

•

Förslag till trygghetspolicy, den 20 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Nämnderna

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 140

2017-12-06

Äldreplan 2014 - 2020
Dnr KS 17/0051

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
Kommunfullmäktige antar den reviderade planen för äldreomsorgen för
perioden 2014 – 2020.
__________

Sammanfattning
Den 23 maj § 56 beslutade Socialnämnden att anta förslag på reviderad
Äldreplan 2014–2020 för beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 30 augusti § 89 att återremittera
förslag på Äldreplan 2014–2020 till Socialnämnden med beslutet att granska
och justera innehållet i planen. Syftet med återremitteringen var att
Socialnämnden skulle ta bort de angivna nämndmålen år 2017.
Äldreplan 2014–2020 är nu reviderad utifrån Kommunstyrelsens beslut den 30
augusti 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2017

•

Förslag till revidering av äldreplanen för perioden 2014 – 2020

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 141

2017-12-06

Förlängning av preventionsprojektet
Dnr KS 17/0352

Beslut
I enlighet med utbildningsnämndens förslag förlänger kommunstyrelsen
preventionsprojektet till och med den 31 oktober 2018.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret har i beslut den 21 november 2017 föreslagit
kommunstyrelsen att förlänga det pågående preventionsprojektet till och med
den 31 oktober 2018. Preventionsprojektet är ett kontorsövergripande projekt
med Utbildningskontoret, Socialkontoret och Kultur- och fritidskontoret.
Utbildningskontoret är projektägare och medel har beviljats från den sociala
investeringsfonden den 9 december 2015.
På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet finns medel kvar från
beslutade medel för preventionsprojektet. För att arbetet med projektet ska nå
uppsatta mål behöver tiden för projektet förlängas. Tidigare beslutade medel
kommer att täcka den förlängda projekttiden och nya medel behöver inte äskas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2017

•

Utbildningsnämndens beslut den 21 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 142

2017-12-06

Partistöd 2018
Dnr KS 17/0335

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för partistöd i
Upplands-Bro kommun.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (4 Kap §§ 31 – 32 i nya Kommunallagen) ska de
partier som finns representerade i kommunfullmäktige lämna in årlig
redovisning för hur partistödets använts. Redovisningen ska beskriva hur
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin.
Samtliga partier har inkommit med redovisningar. Kommunledningskontoret
föreslår därmed att partistöd betalas ut för 2018 i enlighet med gällande regler.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2017.

•

Partiernas redovisningar av använt partistöd 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 143

2017-12-06

Partistöd och lokalbidrag för partier
representerade i Kommunfullmäktige
Dnr KS 17/0320

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
1. Nivån för partistöd lämnas oförändrad med ett stöd enligt principen:
Grundstöd:
Ett förhöjt prisbasbelopp lämnas i grundstöd för första och andra
mandatet i Kommunfullmäktige.
Mandatstöd:
För tredje mandatet och mandat däröver i Kommunfullmäktige lämnas
mandatstöd med 54% av ett förhöjt prisbasbelopp.
Båda stöden ska redovisas enligt regler för kommunalt partistöd i
Upplands-Bro antaget den 10 oktober 2016, Kf § 89
2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp på två
förhöjda prisbasbelopp.
Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska kostnaden.
__________

Sammanfattning
Partistöd
Det lokala partistödet regleras i kommunallagen och Kommunfullmäktige
beslutade i oktober 2016 att anta Sveriges kommuner och landsting (SKL)
kommungemensamma regler för partistödet.
Demokratikommittén har i samråd om nivåer på partistödet varit överens om
att dagens nivåer inte behöver justeras, då en eventuell förändring inte kan
styrkas.
Lokalbidrag
Varje parti som är representerade i Kommunfullmäktige är berättigade till max
två förhöjda prisbasbelopp i form av lokalbidrag. Utbetalningen till partierna
grundar sig på den faktiska kostnaden som partierna redovisar i form av
hyresunderlag.
Demokratikommittén har i samråd om nivåer på lokalbidraget varit överens om
att dagens nivåer inte behöver justeras.

Justerandes sign
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2017-12-06

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2017

•

Beslut om regler för partistöd från den 19 oktober 2016, Kf 89

•

Beslut från Demokratikommittén den 6 september och den 25 oktober
2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Partier representerade i Kommunfullmäktige
Handläggare för utbetalning av partistöd och lokalbidrag

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 144

2017-12-06

Ersättning till förtroendevalda 2018
Dnr KS 17/0321

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
1. Ersättningsnivåer beslutade den 17 december 2014 (KF § 174) ska
fortsatt justeras efter riksdagsledamotsprisindex årligen.
2. Ledamöter i nämndernas/styrelsens presidium får behålla sitt fasta
arvode till årsskiftet de år ett val till Kommunfullmäktige genomförs.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
1. Ersättningsnivåer beslutade den 17 december 2014 (KF § 174) ska
fortsatt justeras efter riksdagsledamotsprisindex årligen.
2. Ledamöter i nämndernas presidium får behålla sitt fasta arvode till
årsskiftet de år ett val till Kommunfullmäktige genomförs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S),
Hibo Salad Ali (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att lägga till ordet /styrelsens i andra
punkten.

Sammanfattning
Den 17 december 2014 beslutade Kommunfullmäktige om nivåer för arvoden,
som därefter årligen ska revideras enligt riksdagsledamotsindex.
Kommunfullmäktige inrättade i februari 2017, Kf § 8 en Demokratikommitté
som bland annat ska bereda och komma med förslag när det gäller de
förtroendevaldas arvoden.
Demokratikommittén har under 2017 behandlat frågan om arvoden och föreslår
Kommunfullmäktige att inte ändra beslutet från år 2014 i sak, men att göra ett
tillägg gällande de fast arvodena för nämndernas presidier.
Tillägget innebär att de som har uppdrag i presidierna får behålla det fasta
arvodet året ut efter ett val till Kommunfullmäktige. Förslaget grundar sig på
att det kan innebära en ekonomisk omställning för den enskilda ledamoten i
något av presidierna och villkoras med att ledamoten finns tillgänglig för en
eventuell överlämning av uppdraget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2017

•

Demokratikommitténs beslut per den 25 oktober 2017, § 13

•

Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2014, Kf § 174

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalstaben

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 145

2017-12-06

Medborgarförslag om ett tillgängligt
Upplands-Bro
Dnr KS 17/0003

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt:
Kommunfullmäktige besvarar förslaget med att Kommunen bekräftar att det
finns utmaningar i fråga om Tillgänglighet. Det uppmärksammar både
förslagsställaren och den inventering som har genomförts. Kommunen arbetar
med att belysa denna fråga alltmer och perspektivet finns alltid med när projekt
genomförs i kommunens regi.
__________

Sammanfattning
Sven Aivert har inkommit med ett förslag om tillgänglighetsanpassning i
Upplands-Bro kommun. Han uttrycker en besvikelse över hur kommunen har
hanterat tillgänglighetsfrågan hittills. Bland annat så nämner han att
kommunens egna byggnationer ofta brister i tillgänglighetssynpunkt där
exempelvis Brohuset inte har en enda toalett som är tillgänglighetsanpassad.
Frågan är viktig och därför jobbar kommunen kontinuerligt med den. Under
2017 har det exempelvis genomförts både en tillgänglighetsdag för
medarbetare och politiker, samt en tillgänglighetsinventering av kommunens
fastigheter. Utöver detta finns även ett tillgänglighetsråd som konsulteras i
denna fråga.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2017

•

Medborgarförslag daterat den 5 januari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

31 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 146

2017-12-06

Instruktion för kommundirektören
Dnr KS 17/0334

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för kommundirektören med
tilläggen under Huvuduppdrag andra stycket före ”…Kommunstyrelsen…”:
”hela” samt tillägg under Uppdraget inom de politiska organen –
Kommunstyrelsen, tredje meningen för …”Kommunstyrelsen…” : ”hela”.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för kommundirektören.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen
besluta om tillägg under Huvuduppdrag andra stycket före
”…Kommunstyrelsen…”: ”hela” samt tillägg under Uppdraget inom de
politiska organen – Kommunstyrelsen, tredje meningen för
…”Kommunstyrelsen…” : ”hela”.

Sammanfattning
I den nya kommunallag som börjar gälla från 1 januari 2018 anges att
kommunstyrelsen ska fastställa hur kommundirektören ska leda kommunförvaltningen under kommunstyrelsen (7 kap 2 §).
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till instruktion.
Instruktionen indelas i fem olika delar: huvuduppdrag, deluppdrag, förhållandet
till kontorschefer och bolagens VD, kommundirektörens förhållande till
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt delegation.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2017

•

Förslag till instruktion för kommundirektören

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektören

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 147

2017-12-06

Val av ombud till ägarråd i Inera AB
Dnr KS 17/0353

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utse utvecklingschef Karl
Öhlander som representant för Upplands-Bro kommun till ägarråd i Inera AB.
__________

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förvärvade Inera AB och
erbjöd tidigare i år samtliga kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i företaget. Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälsooch sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blivit 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. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att
möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett
viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd.
Vid ägarråd i Inera AB föreslås utvecklingschef Karl Öhlander utses som
representant för kommunen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Karl Öhlander

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 148

2017-12-06

Rapporter

Temaärende: E.ON etablering av fjärrvärmeledning
Kommundirektören rapporterar
•
•
•
•
•
•

StorSthlm som var och informerade om hemsjukvården vid förra
KS sammanträdet har meddelat att de lämnat felaktiga uppgifter
vilket medför negativa effekter för Upplands-Bro
Förhandsbesked om avslag på ansökan om platsförordnande i Bro
centrum från och med den 1 januari 2018
Trygghetsarbetet
Brobyggarverksamhet
Befolkningstillväxten som mattats av något
Bosättningslagen med nytt kommuntal för 2018 för Upplands-Bro
kommun

Samhällsbyggnadschefen rapporterar
•

Justerandes sign

Ärenden till kommande Kommunstyrelse:
- Planprioritering, till KS den 31 januari 2018
- Lejondalssjön – status och planerade åtgärder, till KS den 7
mars 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 149

Justerandes sign

2017-12-06

Delegationsbeslut

1.

T.f Samhällsbyggnadschef
Dnr KS 16/0390

2.

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande
Dnr KS 16/0390

3.

Tf kommundirektör jul/nyår 2017/2018
Dnr KS 16/0390

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 150

Justerandes sign

2017-12-06

Anmälningar

1.

Cirkulär 17:49 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

2.

Beslut avseende bygglov för uppförande av fristående skylt på fastigheten
Klöv och Lilla Ullevi 1:5, BYGG.2017.352

3.

Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus
27 september 2017

4.

Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor från
sammanträdet 2017-10-25

5.

Bygg- och miljönämndens beslut § 91 - Kungörelse angående Ragn-Sells
Avfallsbehandling AB ansökan om omprövning av villkor i tillstånd för
Område 3

6.

Cirkulär 17:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

7.

Pressmeddelande - Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning

8.

Bygg- och miljönämndens beslut § 90 - Remiss - revidering av
Trygghetspolicy

9.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 - Remiss angående revidering av
trygghetspolicy

10.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40 - Verksamhetsrapport augusti
2017, tertial 2

11.

Beslut för kännedom avseende bygglov för uppförande av fristående skylt
på fastigheten Viby 19:18, BYGG.2017.404

12.

Cirkulär 17:31 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående
barnmorskas vägran att medverka i abortvård

13.

Tekniska nämndens beslut § 55 - Remissyttrande om Upplands-Bro
kommuns trygghetspolicy

14.

Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 23 augusti
2017

15.

Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 6 september
2017

16.

Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 18 oktober
2017

17.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 27 oktober 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

18.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober
2017 - Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom
gymnasieskolan

19.

Granskning av avfallsplan och avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun

20.

Beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i Stockholms
län, 851-44310-2017

21.

Upprop angående nyårsfyrverkerier - Djurens parti

22.

Cirkulär 17:59 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

23.

Revisionsrapport intern kontroll inom Utbildnings- och Socialnämnden

24.

Granskningsrapport av styrelsearbetet i de kommunägda bolagen

25.

Cirkulär 17:58 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

26.

Inbjudan till Käppalaförbundets medlemskommuner för samrådsmöte
2018-01-10, KF2017-124

27.

Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus
2017-10-25

28.

Cirkulär 17:56 från Sveriges Kommuner och Landsting - Kommunala
ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

29.

Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-10-23

30.

Tekniska nämndens beslut § 57 - Beslut om remiss – förslag till
namnpolicy

Utdragsbestyrkande
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