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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2017-03-08
Gemaket, 2017-03-08, kl. 14.00 – 16.30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson, ordförande (S)
Jan Stefanson, 1:a vice ordförande (KD)
Rolf Nersing (S)
Catharina Andersson (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Anna Norberg (MP)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Vesna Rajic (M)
Anders Åkerlind (M)
Johan Tireland (SD)
Mary Svenberg (S)
Kaj Bergenhill (M)
Hans Åberg (L)

Hibo Salad Ali (S)
Conny Timan (S)
Tina Teljstedt (KD)
Mattias Peterson (C)
Christina Brofalk (C)
Göran Malmestedt (M)
Kerstin Åkare (V)

Övriga deltagare

Maria Johansson, kommundirektör, Mathias Rantanen,
samhällsbyggnadschef, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, Kurshid
Chowdhury, politisk sekreterare, Börje Wredén, politisk sekreterare, Måns
Hallén, arkitekt, § 28, Nina Rönnberg, integrationssamordnare, § 28,

Utses att justera

Sara Ridderstedt (MP)

Justeringens plats och tid

Anders Åkerlind (M)

Kommunledningskontoret 2017-03-13
kl.09.30

Paragrafer

§§ 15 - 30

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Jennifer Lendeng

Ordförande

Camilla Janson (S)

..................................................................

Justerare

..................................................................

.................................................................

Sara Ridderstedt (MP)

Anders Åkerlind (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-03-08

Datum för anslags uppsättande:

2017-03-13

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................

Jennifer Lendeng

2017-04-03
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 15

2017-03-08

Begäran om planuppdrag för del av
Björknäs 1:3 m.fl.
Dnr KS 17/0049

Beslut
1. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att pröva frågan om ändrad
detaljplan för del av Björknäs 1:3 m.fl. enligt reglerna för
standardförfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
2. Detaljplanen får prioritet tre i kommunens planprioritering.
3. Detaljplanen får namnet Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.).
__________

Sammanfattning
First Camp Sverige AB har i diskussioner med Upplands-Bro kommun
beskrivit sina planer för hur man vill utveckla Björknäs camping. Sammantaget
är avsikten att göra en stor satsning på området genom att rusta upp och
utveckla campingen under de kommande åren. De åtgärder som First Camp har
för avsikt att göra är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten på
ett positivt sätt. Däremot begränsar den befintliga byggnadsplanen (5601-F)
First Camps möjligheter att utveckla en modern campinganläggning. För att
möjliggöra en positiv utveckling av campingverksamheten, badplatsen och
närservice krävs en ny detaljplan.

Beslutsunderlag
•
•
•

•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017
Avtal rörande campingplats och badplats – First Camp, beslutad av
Kommunstyrelsen den 3 februari 2016 § 3
Beslut om utställning av förslag till födjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2016, beslutad av
Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 76
Intentionsavtal rörande campingplats – First Camp, beslutad av
Kommunstyrelsen den 27 maj 2015 § 89
Planprogram för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 18 april
2012 § 37
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, beslutad av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162
Byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs 5601-F

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

First Camp Sverige AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 16

2017-03-08

Köpeavtal samt överenskommelser om
exploatering inom del av KungsängenTibble 1:3
Dnr KS 17/0027

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Förslag till ”Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens - Tibble1:3, framtaget den 14 februari 2017, med avtalspart
Odalen Lillsjö utveckling AB c/o Odalens Fastigheter AB (org.nr. 55590841663), godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat om Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens- Tibble 1:3. I avtalet framgår att Odalen
ska ha tillgång till fastigheten innan planen vunnit Laga kraft därför förslås
avtalet godkännas innan detaljplanen antas.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut om markanvisning 8 juni 2016 § 82

•

Kommunstyrelsens beslut att godkänna markanvisningsavtalet 31
augusti 2016 §114

•

Kommunstyrelsens beslut om samråd 16 november 2016 § 154

•

Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens - Tibble1:3, framtaget den 14 februari 2017

•

Plankarta detaljplan för äldreboende och förskola vid Lillsjöbadväg,
granskningshandlingar den 1 mars 2017

•

Planbeskrivning detaljplan för äldreboende och förskola vid
Lillsjöbadväg, granskningshandlingar den 1 mars 2017

•

Samrådsredogörelse den 24 februari 2017

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet ser med glädje fram emot att vi ska få ytterligare äldreboenden
och förskoleplatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-03-08

Fortsättning § 16
Vi ställer oss dock frågande till varför vi måste sälja vår egen mark för att
bygga.
Ju mer mark vi säljer desto mindre kontroll över fastigheterna har vi. Och nästa
gång vi behöver bygga ut så har vi ingen mark att bygga på.
Därför önskar vi att försäljningen inte blir av men att byggnationen kommer till
skott.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Odalen Lillsjö utveckling AB c/o Odalens Fastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 17

2017-03-08

Markanvisningsavtal Korsängen 1:28
(f.d. Volvotomten)
Dnr KS 16/0392

Beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Odalen Fastigheter AB avseende exploatering del av Korsängen 1:28 (f.d.
Volvotomten) godkänns.
__________

Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Odalen Fastigheter AB avseende exploatering del av Korsängen 1:28 (f.d.
Volvotomten) godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M), Kaj
Bergenhill och Hans Åberg (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att ge
Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området
som möjliggör såväl bostäder som verksamheter och i största möjliga utsträckning
samordnas med detaljplaner för angränsande delar av Korsängen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2017-01-25 § 4 gett Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
upprätta förslag till markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter AB för
exploatering av Korsängen 1:28 (f.d. Volvotomten).
Odalen Fastigheter AB har lämnat in en ansökan om en direkt markanvisning
avseende fastigheten Korsängen 1:28 (f.d. Volvotomten) i syfte att bygga nya
bostäder. Byggnadernas våningsavtal föreslås variera mellan 3-6 våningar
beroende på var huskroppen är placeras inom fastigheten.
Samhällsbyggnadskontoret har sedan tidigare i uppdrag att ta fram detaljplan för
Korsängen även innefattande Korsängen 1:28 (f.d. Volvotomten) i syfte att skapa
en långsiktigt hållbar struktur med en blandad och variationsrik bebyggelse av
stadskaraktär.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-25 § 4, Begäran om markanvisning

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2017

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M) och Hans Åberg (L) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-03-08

Fortsättning § 17
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Odalen fastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 18

2017-03-08

Yttrande över samrådsförslag till ny
översiktsplan för Håbo kommun
Dnr KS 16/0385

Beslut
Kommunen yttrar sig över samrådsförslaget till ny översiktsplan för Håbo
kommun enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 17 februari 2017.
__________

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över samrådsförslaget till ny översiktsplan för Håbo
kommun enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 17 februari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M),
Kaj Bergenhill (M) och Hans Åberg (L) föreslår Kommunstyrelsen att tillägga
nytt stycke före punkten Vindkraft i yttrandet:
Vi instämmer i att möjligheten att från hela västra Mellansverige effektivt
transportera sig till Arlanda, utan att passera den redan tungt belastade
Stockholm central, bör utredas. Upplands-Bro kommun avstyrker dock att en
sträckning via Bålsta mot Arlanda ingår i utredningen, av samma skäl som har
legat till grund för ovan angivna arbete med väg 263, 269 och 912.
Samt att tillägga i sista stycket om Vindkraft ska lyda:
Vi konstaterar att detta kan bli en mellan-kommunal fråga eftersom skyddszonen
600 meter från bostäder anges generellt och någon enstaka bostad idag finns i
närheten på Upplands-Brosidan samt att etablering av vindkraftverk inte ska ske
på plats som har negativ påverkan för framtida användningen av mark i
närområde som ligger inom skyddszonen om 600 meter samt inom UpplandsBro kommun.

Sammanfattning
Håbo kommuns kommunstyrelse har beslutat att skicka ut ett förslag till ny
översiktsplan på samråd. Översiktsplanen visar på en övergripande nivå och
utifrån ett långsiktigt perspektiv hur kommunens mark- och vattenområden ska
användas, utvecklas och bevaras.
Upplands-Bro kommun har fått planförslaget på remiss och Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 17 februari 2017. Synpunkterna
på utställningsförslaget gäller framför allt våra gemensamma intressen i gröna
samband och transportsamband och kommunikationer. Tre förändringsområden
som ingår i Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort österut gränsar till
Upplands-Bro kommun: Nya Kalmarsand, Dragelund samt området norr om E18 i
anslutning till trafikplats Draget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-03-08

Fortsättning § 18

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017.

•

Håbo kommuns remissbrev den 16 december 2016.

•

Håbo kommuns samrådshandling förslag till ny Översiktsplan, den 21
november 2016.

Fortsättning § 18
•

Håbo kommuns bilaga 1 till samrådshandling, Allmänna intressen, den
21 november 2016.

•

Håbo kommuns bilaga 2 till samrådshandling, Riksintressen i Håbo
kommun, den 21 november 2016.

•

Håbo kommuns bilaga 3 till samrådshandling, Hållbarhetsbedömning,
den 7 december 2016.

•

Håbo kommuns bilaga 4 till samrådshandling, Underlagsrapporter.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett förslag från Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M) och Hans Åberg
(L). Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M)
och Hans Åberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Håbo kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 19

2017-03-08

Uppföljning av interna kontrollplaner
2016
Dnr KS 16/0401

Beslut
1. Uppföljningen av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016
godkänns och läggs till handlingarna.
2. Övriga nämnders interna kontrollplaner godkänns och läggs till
handlingarna.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 100 den 8 juni 2016 om intern kontrollplan för
2016.
Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll är att
processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklings- och
dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har vidtagits
där det funnits brister.
Under 2017 förstärks ekonomistaben med en funktion som ska ta fram ett
systemstöd via Stratsys för interna styrningen och kontrollen. Utgångspunkten
är att det ska hjälpa verksamheterna att på ett mer systematiskt sätt arbeta med
processen och utveckla den

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan 2016 § 100 den 8 juni
2016.

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2017.

•

Uppföljningsrapport av interna kontrollen och styrningen 2016 den 27
januari 2017.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Revisorerna
Nämnderna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 20

2017-03-08

Verksamhetsberättelse 2016 för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 17/0005

Beslut
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2016 för Kommunstyrelsen daterad den 20
februari 2017 godkänns.
2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2017.
__________
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders
Åkerlind (M), Kaj Bergenhill (M), Hans Åberg (L) och Johan Tireland
(SD) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2016 för Kommunstyrelsen daterad den 20
februari 2017 godkänns.
2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2017.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
Årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört
med budget på 15,1 mnr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter
med 5 mnkr och exploateringsintäkter med 5,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2017

•

Förslag till verksamhetsberättelse 2016 för Kommunstyrelsen den 20
februari 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-03-08

Fortsättning § 20

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M) och Hans Åberg (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Många mål är otydliga och för vissa mål är uppföljningen svårbedömd
eftersom riktlinjerna för hur måluppfyllelsen ska nås är diffusa.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 21

2017-03-08

Intern kontrollplan för
Kommunstyrelsen 2017
Dnr KS 17/0007

Beslut
Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen år 2017 fastställs.
__________

Sammanfattning
Varje år ska varje nämnd anta en internkontrollplan. För Kommunstyrelsen har
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit
fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2017

•

Intern kontrollplan 2017 den 6 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 22

2017-03-08

Ram för Kommunstyrelsens
fastighetsköp/-försäljning 2017
Dnr KS 16/0321

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Kommunstyrelsen får under 2017 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 30
miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv.
3. Bemyndigandet gäller hela kommunen.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Kommunstyrelsen får under 2017 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 30
miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv.
3. Bemyndigandet gäller hela kommunen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår Kommunstyrelsen att avslå förslaget till beslut.

Sammanfattning
Enligt 8 § punkt 11 i Kommunstyrelsens reglemente, får Kommunstyrelsen
besluta om köp, försäljning (dock ej för småhusbebyggelse), byte,
fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel
samt mottagande av fastighet eller fastighetsdel som gåva, inom av
Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för belopp och villkor i övrigt.
Kommunledningskontoret föreslår att samma riktlinjer ska gälla 2017 som för
2016.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2017

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett förslag från Johan Tireland (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-03-08

Fortsättning § 22
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig med följande motivering:
”Med hänvisning till inköpet av fastigheten Lindhagaberg anser
Sverigedemokraterna att mandatet har åsamkat skada för kommunens
trovärdighet gentemot kommuninvånarna. Detta genom en otydlig balans i
både det interna och externa informationsflödet. Resultat har uppfattats som ett
sätt för den styrande koalitionen att få igenom beslut som uppfattas som
obekväma av kommunmedlemmarna, med minsta möjliga exponeringen för
processen utåt. Sverigedemokraterna kan inte stödja den fortsatta delegationen
av mandat från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen med anledning av
detta. Vi vill att kommunmedlemmarna ska få möjlighet att höra partierna
debattera även frågor som kan klassas som känsliga eller upprörande i
kommunfullmäktige.”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommundirektören
Kontorschefen Samhällsbyggnadskontoret
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 23

2017-03-08

Näringslivsstrategi Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 16/0306

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Näringslivsstrategi för Upplands-Bro kommun antas i enlighet med bifogat
förslag till beslut ”Näringslivsstrategi Upplands-Bro kommun”, daterad den 17
oktober 2017 (dnr KS 16/0306).
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Näringslivsstrategi för Upplands-Bro kommun antas i enlighet med bifogat
förslag till beslut ”Näringslivsstrategi Upplands-Bro kommun”, daterad den 17
oktober 2017 (dnr KS 16/0306).

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Åberg (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att två näringar,
besöksnäringen och de areella näringarna, kan sägas utgöra kommunens
basindustri och som sådan har de en påverkan på kommunen långt utöver dess
ekonomiska betydelse som näringsgren.
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M)
och Kaj Bergenhill (M) ansluter sig till Hans Åbergs (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns gällande strategi för näringslivsarbete beslutades 11
februari 2004 och reviderades 7 september 2005 genom att
näringslivsaktiviteter adderades. Förutsättningarna för Upplands-Bros
näringslivsarbete har förändrats sedan den föregående strategin antogs 2004.
Kommunerna i Stockholmsregionen samverkar sedan 2006 inom Stockholm
Business Alliance (SBA), publika anläggningar som Bro Hof och Bro Park har
Fortsättning § 23
tillkommit samt att stora markområden har exploaterats för lager och logistik
vilket gjort Upplands-Bro till en av de mer betydande logistikkommunerna i
Sverige.
Antalet bostäder som byggs årligen har stigit och byggnadstakten räknat per
invånare är en av de högsta i Sverige. Nya infrastrukturprojekt i regionen som
Citybanan, fler avgångar för pendeltågen, förbättrad sträckning av E18, fyrspår
längs Mälarbanan och tunnelbanans förlängning till Järfälla har förbättrat
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Fortsättning § 23
kommunikationerna för företag och anställda i Upplands-Bro. Utvecklingen
ställer högre krav på mer kvalificerade processer i näringslivsarbetet och
förstärker behovet av samverkan med andra både privata och offentliga aktörer
i Stockholmsregionen.
Näringslivsstrategin styr kommunens arbete med näringslivsfrågor och
tydliggör det vägval kommunen gör för att stödja en utveckling av näringslivet.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2017
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett förslag från Hans Åberg (L).
Ordförande ställer förslag en mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Åbergs (L) förslag till
beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mary Svenberg (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 23
Kaj Bergenhill (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut och sju (7) nej-röster till Hans Åbergs (L) förslag till beslut.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M), Hans Åberg (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Historiskt har de stora jordbruken i kommunen varit viktiga för sysselsättning
och social infrastruktur men i modern tid har deras roll alltmer övergått till en
betydelsefull kulturgärning – genom att hålla kulturlandskapet öppet och
förvalta och bruka de gamla kulturbyggnaderna – som högst påtagligt påverkar
kommunens attraktivitet som plats.
Eftersom dessa två näringar intar en så central roll i kommunens konkurrensoch attraktionsförmåga så är en viktig del av näringslivsstrategin att stödja och
bejaka deras behov av utveckling och anpassning till förändrade
omgivningsförutsättningar.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Utdragsbestyrkande
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• Näringslivsrådet
• Stockholms Handelskammare
• Företagarna Upplands-Bro Håbo
• Damernas Affärsnätverk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

2017-03-08

Riktlinjer för uppvaktning av
förtroendevalda
Dnr KS 16/0309

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för uppvaktning av
förtroendevalda med revideringen gällande punkt 1.
2. Motion om avtackning för avgående kommunstyrelseordförande och
kommunalråd anses besvaras i och med antagandet av riktlinjerna.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för uppvaktning av
förtroendevalda.
2. Motion om avtackning för avgående kommunstyrelseordförande och
kommunalråd anses besvaras i och med antagandet av riktlinjerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Mary Svenberg
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD), och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att punkten ett i riktlinjerna revideras
till:
1. Avslutar förtroendeuppdrag Vid avgång efter minst en hel
mandatperiod som ordinarie ledamot sker uppvaktning med blombukett
till ett värde av max 1 % av prisbasbeloppet (448 kronor år 2017).
Blomman överlämnas av Kommunfullmäktiges ordförande eller av
ordförande i respektive styrelse/nämnd när ledamoten entledigas/slutar
sitt uppdrag. Administration och finansiering av gåvan sker av berörd
styrelse/nämnd.

Sammanfattning
Riktlinjerna berör uppvaktningen när förtroendevalda avslutar
förtroendeuppdrag, har varit verksam i 25 år eller mer, fyller 50 år och vidare
jämnt 60,70,80 etc., avlider, samt när kommunstyrelseordförande och
kommunalråd slutar. Generella rutiner för gåvor, julfest, och middagar vid
mandatperiodsutgång berörs också.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Framtagandet av riktlinjer svarar också på motionen Motion om avtackning för
avgående Kommunstyrelseordförande och Kommunalråd (KS 16/0309) av
Iréne Seth (M).

Beslutsunderlag
1. Motion om avtackning för avgående Kommunstyrelseordförande och
Kommunalråd (KS 16/0309-1)
2. Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda
3. Policy för representation
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

21 (31)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 25

2017-03-08

Remiss av betänkande Värna
demokratin mot våldsbejakande
extremism - Nationell samordning och
kommunernas ansvar (SOU 2016:92)
Dnr KS 17/0048

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets förslag till
remissyttrande som sitt remissvar till Kulturdepartementet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets förslag till
remissyttrande som sitt remissvar till Kulturdepartementet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M)
och Kaj Bergenhill (M) föreslår tillägg i Kommunstyrelsens yttrande till
Kulturdepartementet enligt följande:
Vänsterextremism och den autonoma miljön” behöver användas som begrepp
istället för enbart ”autonoma miljön” på motsvarande sätt som
”Högerextremism och vit makt-miljön” används. Annars framstår det som att
man i vill tona ned vänsterextremismen.
Hans Åberg (L) och Johan Tireland (SD) ansluter sig till Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M) och Kaj Bergenhill
(M) förslag till beslut.

Sammanfattning
Kulturdepartementet har remitterat den nationella samordnaren mot
våldsbejakande extrimsims delbetänkande. Delbetänkandet belyser behovet av
nationell samordning och kommunernas ansvar.
Samordnaren bedömer att både kommunallagen och skollagen ger stöd för det
demokratistärkande arbetet mot våldsbejakande extremism. Framför allt
socialtjänstlagen reglerar kommunens ansvar för att motverka att personer
ansluter sig till extremism och underlätta att personer lämnar sådana miljöer.
Kommunernas ansvar för att motverka våldsbejakande extremism kräver därför
inte några förändringar av befintlig lagstiftning.
Kommunledningskontoret ser inte att förslagen i betänkandet medför några
negativa konsekvenser för Upplands-Bro kommun. Utpekandet av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsen som samordnade regional part är ett bra förslag, men
kommunledningskontoret kan se en risk med hur denna roll utformas. Även
utpekandet av att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar
över rollen som nationell samordnare är positivt. Enda farhågan är här i vilken
mån MSB kommer att fungera som rådgivande för kommunerna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017

•

Förslag till yttrande daterat den 14 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kulturdepartementet

Utdragsbestyrkande
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§ 26

2017-03-08

Revidering av Äldreplan 2014 - 2020
Dnr KS 17/0051

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende till Socialnämnden för att
bemöta Moderaterna och Liberalernas fråga om nya mål:
•
•

85% av boende på särskilt boende ska vara nöjda med maten” ersätts
med ”100% av boende på särskilt boende ska vara nöjda med maten”
Mångfald av utförare

Samt bemöta vad som avses Socialnämndens målgrupper under målen.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den reviderade planen för äldreomsorgen 2014 –
2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Mary Svenberg
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD), Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Sammanfattning
Vid Socialnämndens sammanträde den 29 augusti § 60 2013 beslutdes att
inleda arbetet med att ta fram en ny äldreplan för perioden 2014-2020. Planen
togs fram och blev gällande under 2014. Syftet med planen är att vara en
strategisk plan för äldreomsorgen, som anger mål och inriktning för
äldreomsorgens verksamheter samt belyser åldersutveckling, behov av bostäder
samt utvecklingen av behovet av insatser inom hemtjänst. Planen skall vara en
ramplan och ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens
äldreomsorg.
I internbudget för Socialnämnden 2015 gavs uppdraget att revidera och
komplettera Äldreplanen 2014-2020 under nämndmålet ”En bättre
äldreomsorg”. En arbetsgrupp bestående utav en representant ifrån samtliga
partier i Socialnämnden har under 2016 reviderat och uppdaterat Äldreplan
2014-2020 tillsammans med tjänstemän ifrån Socialkontoret. Planen skickades
ut på remissrunda till pensionärsföreningarna under hösten 2016.
Socialnämnden beslutade den 19 januari 2017 (§ 11) att överlämna förslaget
till reviderat plan till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Socialnämndens beslut den 19 januari 2017 (§ 11)

•

Reviderad äldreplan 2014 – 2020

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 27

2017-03-08

Val av ombud och ersättare till bolagsoch föreningsstämmor 2017
Dnr KS 17/0019

Beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Justerandes sign

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge
/Mälarkraft Värme

Christina Brofalk (C)

Camilla Janson (S)

AB Vårlus

Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (S)

Österhöjdens garage

Annika Falk (S)

Stanislaw Lewalski (M)

Stockholms
länsförbund för
krishantering

Ricard Koljo (C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Camilla Janson (S)

Lisa Edwards (C)

Stiftelsen Lövsta gård

Kerstin Ahlin (S)

Stanislaw Lewalski (M)

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

Stanislaw Lewalski (M)

Stockholms och
Uppsala läns
luftvårdsförbund

Catharina Andersson (S)

Klaus Durhagen (MP)

Mälarens
vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Kerstin Arvidsson (C)

Kommuninvest
ekonomisk förening

Camilla Janson (S)

Jan Stefanson (KD)

Mälarbanans
intressenter AB

Camilla Janson (S)

Fredrik Kjos (M)

Svenskt Vattens
föreningsstämma

Catharina Andersson (S)

Klaus Durhagen (MP)

Utdragsbestyrkande
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2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma: Conny Timan (S) och Carl Tesch (M)
•

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras
Helena Austrell

•

Till ersättare nomineras: Stanislaw Lewalski (M)

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
•

Till ledamot i styrelsen nomineras: Helena Austrell

•

Till ersättare i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M)

•

Till revisor nomineras: Karl Öhlander

•

Till revisors ersättare nomineras: Ann Jansson

•

Fyllnadsval nomineras: Hibo Salad Ali (S)

__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen.
Vid partiöverlägganingarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse
om att den sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som
ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där
endast en ordinarie ledamot representerar kommunen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Respektive bolag eller förening

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 28

2017-03-08

Rapporter

Kommundirektören rapporterar
•

Temaärende: integrationsarbetet i kommunen och Kungsängens
centrum – nulägesanalys

•

Demokratidagen

•

Händelserna i Bro simhall

•

Befolkningsprognos

•

Lägesrapport pågående rekrytering av trygghetsvärdar

Samhällsbyggnadschefen rapporterar

Justerandes sign

•

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om en inventering av äldre
kommunägda byggnader i kommunen. Kommunstyrelsen förvaltar
några byggnader

•

Yttrande angående Upplands-Väsbys översiktsplan

•

Vattenläckan

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 29

Justerandes sign

2017-03-08

Delegationsbeslut

1.

Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunen

2.

Tillförordnad Exploateringschef för Exploateringsavdelningen,
Samhällsbyggnadskontoret, perioden 22 december -- 30 december 2016

3.

Begäran om förtur Upplands-Bro kommun

4.

Fastställande av internräntan för 2018

5.

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande

6.

Deltagande för Fredrik Kjos i SKL:s Arbetsmarknads- och
Näringslivsdagar, 16-17 mars 2017

7.

Försäljning av lös egendom

8.

Ansökan om ledningsrätt Gamla brandstationen (Härnevi 1:17)

9.

Beslut angående tillsvidareanställning fattade mellan den 2016-01-01 till
den 2016-12-31

10.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 januari
2016 till den 31 december 2016

11.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 januari 2016
till den 31 december 2016

12.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 januari 2017 till
den 31 januari 2017

13.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 januari
2017 till den 31 januari 2017

14.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 januari 2017
till den 31 januari 2017

15.

Antagning till externa anordnare start P2 2017, Vuxenutbildningen

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Justerandes sign

2017-03-08

Anmälningar

1.

Handlingsplan för digital infrastruktur

2.

Remissvar översiktsplan för Stockholm, dnr 2015 - 10143

3.

Cirkulär 17:04 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

4.

Överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid genomförande av
vision e-hälsa 2025

5.

Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2016-12-06

6.

KSL:s verksamhetsplan och budget 2017

7.

Informationssäkerheten i Sveriges kommuner, analys och
rekommendationer utifrån MSB:s kommunenkät 2015

8.

Ny regional handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur

9.

Cirkulär 17:01 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL
under år 2017

10.

Protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde 2016-12-06

11.

Socialnämndens beslut § 8 - Redovisning av Intern kontrollplan 2016

12.

Socialnämndens beslut § 12 - Ändring av Sammanträdestider för
Socialnämndens arbetsutskott 2017

13.

Cirkulär 17:05 - Internränta för år 2018

14.

Bygg- och miljönämndens beslut § 10 - Anmälan om uppförande av
slamlager inom Håbo Häradsallmänning S:1

15.

Cirkulär 17:06 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2020

16.

Minnesanteckningar från Brottsförebygganderådet, BRÅ, 2017-02-09

17.

Cirkulär 17:07 - Information om Kompetenslyft

18.

Socialnämndens beslut § 16 - Verksamhetsberättelse och årsredovisning
2016

19.

Verksamhetsberättelse för Överförmyndaren för 2016

20.

Energikontoret Stockholms län

Utdragsbestyrkande
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21.

Energikontoret och EKR

22.

Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
om ett Rökfritt Sverige 2025

23.

Cirkulär 17:02 - Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b)
den 15 december 2015

Utdragsbestyrkande
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