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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 101

2017-10-04

Planbesked för Nygård 2:14 och 2:17
Dnr KS 17/0134

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
förslag till ny detaljplan för Nygård 2:14 och 2:17.
__________
Sara Ridderstedt (MP) och Anna Norberg (MP) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
förslag till ny detaljplan för Nygård 2:14 och 2:17.

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

Sammanfattning
Stendörren Fastigheter AB, fastighetsägare till Nygård 2:14 och 2:17 har
ansökt om planbesked. Företaget vill utveckla fastigheten till en kombiterminal
öppen för flera företag genom att höja högsta byggnadshöjden i detaljplanen, ta
bort prickmark och tillåta verksamheter på mark som idag har skog som inte
får avverkas enligt gällande plan.
Fastigheten Nygård 2:14 är idag verksamhetsområde. Tre stickspår leder in till
området från nordväst. Byggnaderna hör till Coops kombiterminal. Stora delar
av fastigheterna är obebyggda och är antingen åker eller skog. Skogen
innehåller flera jätteträd av ek, björk och lind och har bedömts ha betydelse för
naturmiljön och landskapet.
Det bedöms olämpligt att ta bort skogen. Däremot kan en ny detaljplan utreda
möjligheten till högre byggnader och möjlighet att ta bort prickmark för en
effektivare användning av fastigheterna och högre flexibilitet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Begäran om planbesked 2017-04-24

•

Komplettering av ansökan 2017-06-12

•

Förhandsbedömning 2017-08-29

•

Stadsplan1 för Nygård (industriområde), nr 7205

•

Detaljplan 2 för del av Nygård (pendeltågsdepå), nr 0201
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Fortsättning § 101

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Samhällsbyggnadskontoret och ett enligt Johan Tireland (SD). Ordförande
ställer förslaget mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag röstar Ja.
Den som vill Kommunstyrelsen ska besluta enligt Johan Tireland (SD) förslag
röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande resultat:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Nej-röst

Avstår

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 101
Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

X
X

Under upprop lämnas tolv (12) Ja-röster enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag, en (1) Nej-röst enligt Johan Tireland (SD) förslag om att avslå
Samhällsbyggnadskontorets förslag och två (2) Avstå-röster.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut med
motiveringen:
”Med hänvisning till att förslaget resulterar i att värdefulla jordbruksområden
förstörs för all framtid yrkar Sverigedemokraterna avslag på förslaget. Vi har
inga invändningar mot högre byggnader om det bedöms att inte allvarligt
påverka landskapsbilden till det negativa.”

Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Kristdemokraterna och Centerpartiet ställer sig, i detta skede (med
tveksamhet, därav nedanstående frågor) ändock bakom kommunstyrelsens
beslut att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Nygård 2:14 och 2:17.
Uppdraget handlar om att en ny plan kan tillåta högre byggnader och om
träddungarna och prickmark ska få tas bort för att möjliggöra byggnader på fler
ytor.
Kristdemokraterna och Centerpartiet vill särskilt peka på behovet att i ett tidigt
skede återkomma med en analys av påverkan på landskapsbilden och en analys
av antalet prognostiserade fordonsrörelser per dygn med tung trafik och vilka
bostadsområden som berörs.
En bedömning av planens eventuella påverkan på Brovikarna och Natura -2000
området skall också återrapporteras så snart som möjligt.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Vi ser behov att man i samband med byggnationen säkerställer att:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (44)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 101
•

•

Den tunga trafiken leds via Kockbacka av-/påfarten istället för att gå
via Kungsängen/Granhammarsvägen till E18, men utan att försämra
framkomligheten för övrig trafik på Enköpingsvägen österut samt på
Granhammarsvägen.
Byggnaderna ska smälta in i landskapet genom att de i möjligaste mån
bäddas in i grönska.”

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S) och Annika
Falk (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna ställer sig bakom Kommunstyrelsens beslut att
samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för
Nygård 2:14 och 2:17.
Uppdraget handlar om att en ny plan kan tillåta högre byggnader samt om
träddungarna och prickmark ska få tas bort för att möjliggöra byggnader på fler
ytor.
Socialdemokraterna vill särskilt peka på behovet av att i ett tidigt skede
återkomma med en analys gällande påverkan på landskapsbilden samt en
analys av antalet prognostiserade fordonsrörelser per dygn med tung trafik och
vilka bostadsområden som berörs.
En bedömning av planens eventuella påverkan på Brovikarna och Natura -2000
området skall också återrapporteras så snart som möjligt.”
Sara Ridderstedt (MP) och Anna Norberg (MP) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser betydande naturvärden på platsen i form av värdefull skog,
ängsmark och Brovikarnas Natura-2000 område. Vi motsätter oss fler
logistiketableringar med tunga fordonstransporter genom människors
boendemiljö som följd.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Nygård 2:17 i Upplands-Bro AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 102

2017-10-04

Planuppdrag för Långsand
(Kungsängens kyrkby 2:6)
Dnr KS 16/0166

Beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för fastigheten Kungsängens kyrkby 2:6.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för fastigheten Kungsängens kyrkby 2:6. Planen ges prioritet 3.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att avslå
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och
Anders Åkerlind (M) ansluter sig till Martin Normark (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till fastigheten Kungsängens kyrkby 2:6 har kommit in med
en begäran om planändring den 16 maj 2017.
Det är i linje med övriga kommunala beslut att utreda möjligheten att utöka
bostadsbebyggelsen på platsen.
Redan i dagsläget är det möjligt att peka ut ett antal frågor som behöver utredas
vidare i en eventuell kommande planprocess:
I samband med att man antar en ny detaljplan inträder strandskydd. Därför
måste man i planarbetet ta ställning till upphävande av strandskydd. I detta
ställningstagande kommer allmänhetens tillgänglighet vara stranden vara viktig
att säkra.
Platsen har även en kraftig lutning varför frågor om hur man klarar
tillgänglighet och angöring med bland annat parkering och avfallshämtning
måste klaras ut och på fastigheten står i dag ett av Kungsängens äldsta hus. Ett
ställningstagande kring detta hus bevarandevärde måste fattas i planarbetet
Sammantaget måste en bedömning göras kring hur stor del av fastigheten som
ska exploateras utifrån vilka svar man får på ovanstående frågor. Det är i linje
med intentionerna i Översiktsplanen att försöka få till stånd en tät exploatering
men det måste utredas i en planprocess om detta är möjligt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Fortsättning § 102

Beslutsunderlag
•

Denna tjänsteskrivelse

•

Begäran om planändring den 16 maj 2016

•

Tillägg till begäran om planändring den 19 januari 2017

•

Tillägg till begäran om planändring den 20 februari 2017

•

Komplettering till begäran om planändring 27 mars 2017

•

Översiktsplan 2010

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag och ett enligt Martin Normark (L).
Ordförande ställer besluten mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Normark (L) röstar
Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande resultat:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 102
Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

X
X

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag, sex (6) Nej-röster enligt Martin Normarks (L) förslag och en (1) Avståröst.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

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

Justerandes sign

Fastighetsägaren till Kungsängens kyrkby 2:6

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 103

2017-10-04

Detaljplan för Svartviks strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164) Beslut om
Granskning
Dnr KS 15/0861

Beslut
Detaljplaneförslaget för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164) sänds ut
för granskning enligt reglerna om utökat planförfarande (SFS 2010:900)
__________

Förslag till beslut
Detaljplaneförslaget för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164) sänds ut
för granskning enligt reglerna om utökat planförfarande (SFS 2010:900)

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och
Anders Åkerlind (M) föreslår Kommunstyrelsen att återremittera ärendet till
Samhällsbyggnadskontoret med uppdrag att ta fram ett förslag med lägre
exploateringsgrad och högre parkeringsnorm, samt en ny trafiklösning för
korsningen Prästhagsvägen och Enköpingsvägen.
Martin Normark (L) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och Anders Åkerlind (M) förslag om att
återremittera ärendet.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och Anders Åkerlind (M) förslag om att
återremittera ärendet.

Sammanfattning
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
(ÖP-2010).
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Fortsättning § 103
Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas
med gångbryggor och vistelsezoner.

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162

•

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

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 18 september 2017

•

Plankarta, 19 september 2017

•

Planbeskrivning, 19 september 2017

•

Samrådsredogörelse, 19 september 2017

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

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 103
Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju
(7) Nej-röster till att ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag med motiveringen:
”Gällande översiktsplan ger stöd för att området, som ligger kollektivtrafiknära
i Kungsängens tätort, ska bebyggas men pekar inte särskilt ut det. När
kommunstyrelsen gav planuppdraget framhöll vi att nya byggnader ska smälta
in i den befintliga bebyggelsen och ha mjuka övergångar mellan olika hustyper
med olika våningshöjder.
Förslaget sådant det nu läggs fram innebär dock en mycket tät exploatering,
med radikalt högre hus än som hittills finns i det direkta närområdet och
massiva husfasader längs Enköpingsvägen och Prästhagsvägen vilket inte finns
på andra ställen i Kungsängen.
En utgångspunkt kan vara ett lägenhetsantal om hälften av nuvarande förslags.
Även detta skulle med hänsyn till omgivningen innebära en hög exploatering,
som ger möjlighet för många att bo sjö- och centrumnära samtidigt som hänsyn
kan tas till karaktären i Kungsängens tätort och närliggande bebyggelse.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 103
En ytterligare aspekt som behöver belysas i återremissen är möjligheten till en
högre parkeringsnorm. Parkeringssituationen kring Kungsängens station och
centrum är akut och nytillkommande större utbyggnadsområden, som Svartviks
strand, bör inte ytterligare försvåra situationen. Boende kommer själva
bestämma om de vill ha en eller flera bilar, använda eventuell bilpool eller hitta
andra lösningar.
Att i det parkeringskaos vi har i Kungsängen Centrum med närområde införa
0,5 parkeringsplatser per hushåll i området är olämpligt. En beräknad
parkeringsnorm för närliggande hyreshusområde vid Svartviksbacken är 0,9
plus besöksparkeringar om 0,2 och med en efterfrågan på parkeringsplatser
från boende.
Vidare är det viktigt att det blir ett säkert trafikflöde i korsningen
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. En korsning som av flera redan idag ses
som en trafikrisk
Eftersom av Utbildningsnämnden föreslagen byggnation av förskola på
fastigheten inte anses kunna byggas av säkerhetsskäl för barnen, måste man
säkerställa att det finns tillgång till annan förskola för de barn som flyttar in på
Svartviksstrand. Vidare ser vi fortsatt behov av säker skolväg över
Enköpingsvägen vidare till Bergaskolan.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 104

2017-10-04

Exploateringsavtal för Trädgårdsstaden
i Bro etapp 1
Dnr KS 15/0065

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Exploateringsavtal för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1 godkänns.
2. Tillägg RAM-avtal Trädgårdsstaden i Bro godkänns.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte
i beslutet
__________

Sammanfattning
Exploateringsavtal behöver slutas mellan Upplands-Bro kommun och
Riksbyggen ekonomisk förening för genomförande av detaljplan
Trädgårdsstaden i Bro Etapp 1.
Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra byggandet
av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen
omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall i
närheten av denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära
pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är
den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i
planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Hela programområdet inrymmer ca
1250 lgh och ett gestaltningsprogram har tagits fram som omfattar helheten.
Området pekas i översiktsplanen ut som utbyggnadsområde för bostäder.
Området kommer att ha trädgårdsstaden som förebild och strävar efter att
anpassa tillkommande gatunät och bebyggelse efter den byggnadsskala som
finns i Bro och ta tillvara de karaktärsskapande naturmiljöer som finns på
platsen idag.
Förslag till ny detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1) nr 1302, har
handlagts enligt regler för normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10 .
Planen sändes ut för utställning med möjlighet att lämna synpunkter senast
under tiden 14 oktober – 21 november 2016
Efter utställningen har revideringar och kompletteringar av planen gjorts.
Förvaltningen bedömer att de är av så begränsad omfattning att en ny
utställning av planförslaget ej behöver göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 104

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2017

•

Förslag till exploateringsavtal för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1 inkl.
bilagor

•

Förslag till Tillägg RAM-avtal Trädgårdsstaden i Bro

•

Översiktsplan 2010, Antagen 15 december 2011 Kf § 162

•

Beslut om förvärv av Brogård 4:1, 16 juni 2004, Kf § 61

•

Beslut om programsamråd, 28 maj 2008, Kf § 73

•

Planprogram för Trädgårdsstaden i Bro, reviderat i mars 2011

•

Samrådsredogörelse för programmet, 25 mars 2011

•

Beslut om godkännande av planprogrammet 5 maj 2011, Kf § 31

•

Beslut om planuppdrag, 18 maj 2011, Ks SBU § 52

•

Beslut om plansamråd, Ks 5 november 2014, §155

•

Beslut om planutställning, Ks 31 augusti 2016, §112

•

Plankarta i två delar, 16 augusti 2017

•

Planbeskrivning, 16 augusti 2017

•

Genomförandebeskrivning, 15 augusti 2017

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Särskild sammanställning, 16 augusti 2017

•

Gestaltningsprogram, 17 oktober 2014

•

Strukturplan, 17 oktober 2014

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Riksbyggen ekonomiska förening
Stena fastigheter 2 Exploaterings AB
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande

15 (44)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 105

2017-10-04

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro
etapp 1– antagande av detaljplan
Dnr KS 15/0065

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro, upprättat
den 17 oktober 2014 och reviderat den 15 augusti 2017, antas i enlighet
med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
2. Utlåtande efter utställning, tillhörande etapp 1 av Trädgårdsstaden i
Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
3. Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för etapp 1 av
Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
4. Planbestämmelsen avseende begränsning av markens bebyggande
ändras i den del som reglerar korsmark till följande lydelse – Marken
får endast bebyggas med bullerskydd, uthus, förråd och carport.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro, upprättat
den 17 oktober 2014 och reviderat den 15 augusti 2017, antas i enlighet
med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
2. Utlåtande efter utställning, tillhörande etapp 1 av Trädgårdsstaden i
Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
3. Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för etapp 1 av
Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att
ärendet återremitteras för att alla etapper av Trädgårdsstaden samt
infartsparkeringar med mera ska kunna behandlas samlat.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) förslag om att återremittera ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 105
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att besluta enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag med tillägg av en fjärde punkt som lyder:
Planbestämmelsen avseende begränsning av markens bebyggande ändras i den
del som reglerar korsmark till följande lydelse – Marken får endast bebyggas
med bullerskydd, uthus, förråd och carport.

Sammanfattning
Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra byggandet
av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen
omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall i
närheten av denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära
pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är
den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i
planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Hela programområdet inrymmer ca
1250 lgh och ett gestaltningsprogram har tagits fram som omfattar helheten.
Området pekas i översiktsplanen ut som utbyggnadsområde för bostäder.
Området kommer att ha trädgårdsstaden som förebild och strävar efter att
anpassa tillkommande gatunät och bebyggelse efter den byggnadsskala som
finns i Bro och ta tillvara de karaktärsskapande naturmiljöer som finns på
platsen idag.
Förslag till ny detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1) nr 1302, har
handlagts enligt regler för normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10 .
Planen sändes ut för utställning med möjlighet att lämna synpunkter senast
under tiden 14 oktober – 21 november 2016
Efter utställningen har revideringar och kompletteringar av planen gjorts.
Förvaltningen bedömer att de är av så begränsad omfattning att en ny
utställning av planförslaget ej behöver göras.
Ärendet minoritetsåterremitterades i kommunfullmäktige med motiveringen att
samtliga etapper av programområdet skulle finnas med i beslutet. I
planprogrammet föreslogs att detaljplanera området i flera etapper. Till
plansamrådet togs ett område som i huvudsak omfattade Riksbyggens och
Stenas fastigheter av planområdet. Efter samrådet delades även denna del av
planen upp i två etapper och den del av planen som är aktuell för antagande nu
är den som har varit på utställning. Det är inte möjligt att anta någon del utöver
denna om det inte först görs en utställning. Förutsättningen för denna liksom
kommande etapper sätts i planprogrammet. Den strukturplan och det
gestaltningsprogram som har tagits fram under planarbetet ska också tjäna som
underlag för kommande etapper.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 105

Beslutsunderlag
•

Översiktsplan 2010, Antagen 15 december 2011 Kf § 162

•

Beslut om förvärv av Brogård 4:1, 16 juni 2004, Kf § 61

•

Beslut om programsamråd, 28 maj 2008, Kf § 73

•

Beslut om återremiss, 6 oktober 2010, Ks § 116

•

Planprogram för Trädgårdsstaden i Bro, reviderat i mars 2011

•

Samrådsredogörelse för programmet, 25 mars 2011

•

Beslut om godkännande av planprogrammet 5 maj 2011, Kf § 31

•

Beslut om planuppdrag, 18 maj 2011, Ks SBU § 52

•

Beslut om plansamråd, Ks 5 november 2014, §155

•

Beslut om planutställning, Ks 31 augusti 2016, §112

•

Plankarta i två delar, 16 augusti 2017

•

Planbeskrivning, 16 augusti 2017

•

Genomförandebeskrivning, 15 augusti 2017

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Särskild sammanställning, 16 augusti 2017

•

Gestaltningsprogram, 17 oktober 2014

•

Strukturplan, 17 oktober 2014

•

Kommunstyrelsens beslut, 30 augusti 2017 § 76

•

Kommunfullmäktiges beslut, 13 september 2017 § 110

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017

Beslutsgång 1
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar 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 inte ska avgöra ärendet idag röster Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Fortsättning § 105

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

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

Beslutsgång 2
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta Camilla Janson (S),
Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt
(MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag
om bifall till Samhällsbyggnadskontorets förslag med tillägg av en fjärde
punkt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 105

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

Justerandes sign

Riksbyggen
Stena fastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 106

2017-10-04

Yttrande över utställningsförslag till
Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050
Dnr KS 17/0215

Beslut
1. Kommunen yttrar sig över utställningsförslaget till Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 11 september 2017.
2. Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic
(M) och Anders Åkerlind (M) får lägga ett särskilt yttrande som
bilägges längst bak i protokollet (s.41-43).
3. Kommunstyrelsen beslutar att anta följande tillägg till yttrandet på
sidan 4 under rubriken Låg turtäthet – hämmande för bostadsbyggandet
från andra stycket som får lydelsen:
Optimering av möjligheterna för bostadsbyggande av kollektivnära
bostäder samt tätare trafikering genom byggande av vändspår.
Vi vill dock poängtera att behovet av ökad turtäthet för pendeltågen till
Bro är akut, och inte bara gäller på sikt. Bro trafikeras idag med
pendeltåg som endast går i 30-minuterstrafik, trots att det är stomtrafik.
Bro växer kraftigt, bland annat mycket stationsnära, och ett antal större
planprojekt är på gång. Men den låga turtätheten är en hämmande
faktor för attraktiviteten och takten i bostadsbyggandet.
Pendeltågstrafiken till Bro behöver därför så fort som möjligt utökas,
vilket förutsätter kapacitetshöjningar på Mälarbanan.
Länen i Mälardalen – Stockholm, Uppsala, Västmanland – utgör som
beskrivs i RUFS sidan 26 i flera avseenden en enhet. Upplands-Bro är
en del av ett regionalt stråk som sträcker sig mellan Stockholm och
Västerås.
En väl integrerad arbets-, utbildnings- och bostadsmarknad i ett större
regionalt perspektiv ger en avsevärt större hemmamarknad och därmed
underlag för ett varierat och starkt näringsliv med kvalificerade
näringar. Det ger också en större mångfald av kvaliteter som är viktiga
för val av bostadsort och för val av etableringsort för verksamheter där
Upplands-Bro idag utgör en av de primära logistik- och
distributionsnoderna i Stockholmsregionen. Förbättringar av
transportsystemet leder till att Stockholms arbetsmarknadsregion
utvidgas och omfattar även Håbo, Enköping och Västerås. I ett längre
perspektiv kan utvidgningen bli större.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 106
Därför är det angeläget att stärka kapaciteten i takt med de växande
resandevolymerna. Det gäller därför att anpassa transportnätet till den
storregionala bostads-, arbetsplats- och servicestrukturen, samt till
omlandet runt de storregionala nodstäderna och kringliggande
landsbygd. Genom riktade investeringar i vändspår på Mälarbanan i
Bro för utökad turkapacitet i pendeltågstrafiken samt kompletterande
anslutningar vid E18 för trafik västerut kan Upplands-Bro bidra med
bostadsbyggande i mycket högre grad än för närvarande. I kommunens
pågående planuppdrag finns uttalat att bygga uppemot 20 000 bostäder
under den period som RUFS:en omfattar.
__________

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen (RUFS 2050) enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag den 11 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och
Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om särskilt
yttrande att biläggas längst bak i protokollet.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag med följande tillägg på yttrandet på sidan
4 under rubriken Låg turtäthet – hämmande för bostadsbyggandet som får
lydelsen:
Optimering av möjligheterna för bostadsbyggande av kollektivnära bostäder
samt tätare trafikering genom byggande av vändspår.
Länen i Mälardalen – Stockholm, Uppsala, Västmanland,– utgör som beskrivs i
RUFS sidan 26 i flera avseenden en enhet. Upplands-Bro är en del av ett
regionalt stråk som sträcker sig mellan Stockholm och Västerås.
En väl integrerade arbets-, utbildnings- och bostadsmarknad i ett större
regionalt perspektiv ger en avsevärt större hemmamarknad och därmed
underlag för ett varierat och starkt näringsliv med kvalificerade näringar. Det
ger också en större mångfald av kvaliteter som är viktiga för val av bostadsort
och för val av etableringsort för verksamheter där Upplands-Bro idag utgör en
av de primära logistik- och distributionsnoderna i Stockholmsregionen.
Förbättringar av transportsystemet leder till att Stockholms
arbetsmarknadsregion utvidgas och omfattar även Håbo, Enköping och
Västerås. I ett längre perspektiv kan utvidgningen bli större.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 106
Därför är det angeläget att stärka kapaciteten i takt med de växande
resandevolymerna. Det gäller därför att anpassa transportnätet till den
storregionala bostads-, arbetsplats- och servicestrukturen, samt till omlandet
runt de storregionala nodstäderna och kringliggande landsbygd. Genom riktade
investeringar i vändspår på Mälarbanan i Bro för utökad turkapacitet i
pendeltågstrafiken samt kompletterande anslutningar vid E18 för trafik västerut
kan Upplands-Bro bidra med bostadsbyggande i mycket högre grad än för
närvarande. I kommunens pågående planuppdrag finns uttalat att bygga
uppemot 20 000 bostäder under den period som RUFS:en omfattar.
Martin Normark (L) ansluter sig till Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S),
Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna
Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag.

Sammanfattning
Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Utvecklingsplanen ska
ligga till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för
tillväxtarbetet i regionen.
Förra året var planen på samråd och kommunen lämnade då ett yttrande.
Landstinget har därefter bearbetat planen och Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade den 8 juni 2017 att ställa ut planförslaget.
Samhällsbyggnadskontoret har med hjälp av representanter från kommunens
kontor tagit fram ett förslag till yttrande den 11 september 2017.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2017

•

Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltnings remissbrev, juni
2017

•

Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltnings utställningsförslag
till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050)
inklusive plankarta för Stockholms län 2050, den 27 juni–3 november
2017

•

Samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050 till utställningen den 27
juni–3 november 2017

•

Kommunens samrådsyttrande över RUFS 2050 den 11 oktober 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 106

Beslutsgång 1
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och Anders Åkerlind (M)
särskilt yttrande får läggas till protokollet. Och finner att yttrandet får läggas
längst bak i protokollet.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om Camilla Janson (S), Rolf
Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag till
beslut att bifalla Samhällsbyggnadskontorets förslag med föreslaget tillägg.
Och finner att förslaget bifallits.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplanenämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 107

2017-10-04

Yttrande över förslag till landsbygdsoch skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen
Dnr KS 17/0217

Beslut
1. Kommunen yttrar sig över förslag till Landsbygds- och
skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 18 september 2017, med
tillägget att Kommunstyrelsen även uppmärksammar att den antagna
fördjupade översiktsplanen för Upplands-Bro innehåller s k LISområden, för utveckling av strandnära bebyggelse- och kulturmiljöer i
den storstadsnära landsbygden.
2. Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic
(M) och Anders Åkerlind (M) får lägga ett särskilt yttrande som
bilägges längst bak i protokollet (s.44).
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och
Anders Åkerlind (M) deltar inte i beslutet.
__________
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunen yttrar sig över förslag till Landsbygds- och
skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 18 september 2017.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om tillägg i punkt
ett:
med tillägget att Kommunstyrelsen även uppmärksammar att den antagna
fördjupade översiktsplanen för Upplands-Bro innehåller s k LIS-områden, för
utveckling av strandnära bebyggelse- och kulturmiljöer i den storstadsnära
landsbygden.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och
Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen besluter om ett särskilt
tillägg att biläggas till yttrandet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 107

Sammanfattning
Stockholms läns landsting har parallellt med arbetet med den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 också arbetat med en
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för regionen. Syftet är att stärka möjligheten
att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län.
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 8 juni 2017 att
skicka förslaget på remiss. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag
till yttrande den 18 september 2017.

Beslutsgång 1
Ordförande finner ställer frågan till Kommunstyrelsen om Martin Normark (L)
förslag om tillägg i punkt ett får läggas. Och finner att förslaget bifallits.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och Anders Åkerlind (M)
särskilda till yttrandet får läggas längst bak i protokollet. Och finner att
yttrandet får läggas.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017

•

Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltnings remissbrev, juni
2017

•

Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltnings förslag till
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen,
remisshandling den 27 juni–2 oktober 2017

Beslutet skickas till:
•

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplanenämnden

_______________
Camilla Janson (S)

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 107

_______________
Catharina Andersson (S)

_______________
Vesna Rajic (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 108

2017-10-04

Budgetförslag 2018 för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 17/0264

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och sänder det samma vidare som ett
underlag i den politiska beredningen.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte
i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Kommunlednings- och
Samhällsbyggnadskontorens förslag till budget för 2018 som underlag till
fortsatt beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tacka för förslaget och
sänder det samma vidare som ett underlag i den politiska beredningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2017 om budgetdirektiv och
preliminära ramar för arbetet med budget för 2018. Kommunledningskontoret
och Samhällsbyggnadskontoret har upprättat budgetförslag enligt direktivet.
Förslaget behandlas vid Kommunledningskontorets samverkansgrupp den 18
september och Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp den 4 oktober
2017.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2017

•

Förslag till budget för Kommunstyrelsen 2018 daterad den 11
september 2017

•

Budgetdirektiv för 2018 beslutat av Kommunstyrelsen den 31 maj 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 109

2017-10-04

Ändring av valdistriktsindelning och
valdistriktsnamn inför valen 2018/2019
Dnr KS 17/0222

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Länsstyrelsen att ändra valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun
enligt förslag från den 23 augusti 2017.
2. Länsstyrelsen att ändra Valdistriktsnamn i Upplands-Bro kommun
enligt förslag från den 23 augusti 2017.
__________

Sammanfattning
Valdistriktsindelning
Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen.
Länsstyrelsen beslutar sedan efter de förslag som kommunens fullmäktige
beslutat att föreslå.
Kommunledningskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret
genomfört en jämförelse mellan kommunens nuvarande valdistriktsindelning,
beräknad inflyttning till kommunen och hur väl den indelningen kan fungera
vid kommande val till Riksdag, Kommun och Landsting 2018 samt Europa
parlaments val 2019. Siktet har varit inställt på att inga justeringar ska behövas
mellan dessa val.
Resultatet av jämförelsen visar att valdistriktsindelningen fyller kraven bra
med undantag för att två valdistrikt (distrikt 1, centrala Bro och distrikt 8, delar
av Tibble och Norrboda i Kungsängen) som bör delas. Anledningen till förslag
om delning är att valdistrikten väntas öka sin folkmängd genom att ett flertal
flerbostadshus kommer att tillkomma under perioden fram till nästa val.
Ändringen kräver därför ett beslut i Kommunfullmäktige.
Valdistriktsnamn
Upplands-Bro kommuns valdistriktsnamn är idag kommunens namn
tillsammans med en siffra och fyller inte kravet på att en person med
lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses. Valdistriktsnamnen
ska beskriva vilket område som avses.
Namnen föreslås därför ändras enligt princip med lokala områdesnamn.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Fortsättning § 109
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Valnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Stockholms län

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 110

2017-10-04

Yttrande över revisionsrapport rörande
planering för kommunal service i en
växande kommun

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar kommunledningskontorets
förslag till yttrande till kommunens revisorer.
__________

Sammanfattning
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har KPMG granskat om
utbyggnaden av kommunal service går i jämn takt med bostadsbyggandet i
kommunen.
Revisorerna beskriver att kommunen inte har fastställt riktlinjer för
bostadsförsörjning som motsvarar lagstiftningens krav, men bedömer att det
pågående arbetet med att ta fram riktlinjer gör att lagkraven sannolikt kommer
att uppfyllas. Vidare rekommenderar revisorerna att kommunstyrelsen
förbättrar prioriteringen bland åtgärdsförslag avseende verksamhetslokaler
samt att kapacitetsproblem inom detaljplanering och projektering löses.
Kommunledningskontoret instämmer i att kapacitetsproblem finns på grund av
rekryteringssvårigheter. Även arbetet med prioriteringar bland åtgärdsförslag
kan förbättras.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2017

•

Granskningsrapport – Planering för kommunal service i en växande
kommun (KPMG)

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning:
” Med anledning av KPMG:s revisionsrapport- Planering för kommunal
service i en växande kommun- så vill vi lämna några kommentarer då
rapporten bygger på intervjuer av politiker och tjänstemän där
majoritetsföreträdare helt saknas bland de som intervjuats.
Vår uppfattning är att KPMG inte kommit fram till några rekommendationer
och problembeskrivningar som inte är väl kända och unika för vår kommun. Vi
menar också att möjliga åtgärder är vidtagna. Vår protokollsanteckning är en
komplettering och gäller främst deras två sammanfattade rekommendationer:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
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Fortsättning § 110
1. Förbättra prioriteringen bland åtgärdsförslagen avseende
verksamhetslokaler.
2. Lösa kapacitetsproblemen inom detaljplanering och projektering.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse beskriver tydligt vilka
styrdokument vi förhåller oss till i vår resurs- och arbetsplanering lokalresursplanen, riktlinjer för bostadsförsörjning och planprioriteringen.
Under nästa år har vi avsikt att också lyfta fram ett förslag till markstrategi
vilket blir ett kompletterande styrdokument till de övriga - vilket också framgår
av KS nämndbudgetförslag för 2018.
Regeringens utredare Johan Edstavs utredning som presenterades 1 september
2017. I uppdraget ingår att "identifiera en eller flera kommuner där det finns
framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder, men
där planerna av något skäl inte kan genomföras. I samordnarens uppdrag ingår
också att identifiera områden som inte finns med i befintliga planer, men där
det på längre sikt finns möjlighet till helt nya större bostadsexploateringar".
Intressant är att ta del av i utredningen i förhållande till revisionsrapporten är
beskrivningen under avsnittet som behandlar kompetensbrist vilket ger en väl
samlad bild över hur det faktiskt ser ut i kommunsverige idag.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 111

2017-10-04

Remissyttrande - förslag till
överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt
boende mellan kommunerna i
Stockholms län
Dnr KS 17/0287

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län.
__________

Sammanfattning
Den 25 februari 2016 beslutade KSL:s styrelse att uppdra till KSL:s kansli att
ta fram ett förslag på en överenskommelse om äldres flyttning till särskilt
boende (SÄBO) mellan kommunerna i Stockholms län. Förslaget på framtagen
överenskommelse är nu ute på remissrunda för ställningstagande hos
kommunerna inom Stockholms län.
Syftet med överenskommelsen är att kommunerna ska kunna köpa platser på
särskilt boende utav varandra, och att den placerade kommunen behåller det
långsiktiga betalningsansvaret. Syftet är även att kommunerna ska kunna
hantera den utbyggnad av särskilt boende som krävs inom länet framledes samt
att minska den ekonomiska risken för kommuner att starta nya boenden.
Valfriheten för de äldre ska även öka samt att länets platser på särskilda
boenden ska används mer rationellt.
Som ett led för att öka den enskildes delaktighet och påverkan av beslutade
insatser och dess utformning ytterligare, utöver införandet av Lagen om
Valfrihet, LOV, inom särskilt boende i kommunen, ställer sig
kommunledningskontoret positivt till överenskommelsen om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2017

•

Socialnämndens beslut den 21 september

•

Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län den 5 april 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 111

Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres
behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen”.
I dag har de flesta vant sig vid att det finns valfrihet i välfärden. Familjer kan
välja skola, vårdcentraler och äldreboenden efter tycke och smak. Passar inte
den ena, kan man välja den andra. Den valfriheten värnar vi kristdemokrater.
Storsthlm (Tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL) har skickat ut
ett förslag på remiss.
Förslaget innebär att länets äldre ska kunna välja äldreboende i alla länets
kommuner. Vi välkomnar förslaget.
I många fall bor de äldre och deras anhöriga i olika delar av landet och
avstånden gör att det kan bli svårt att få till regelbundna besök.
Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres
behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Storsthlm (fd KSL)

Utdragsbestyrkande

34 (44)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 112

2017-10-04

Remissvar på betänkandet Nästa
Steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik (Ku 2016:02, SOU
2017:60)
Dnr KS 17/0226

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
remissvar som sitt eget yttrande rörande betänkandet.
2. Beslutet justeras omedelbart.
__________

Sammanfattning
Utredningen om stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) med uppdrag att göra en
översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk redovisade ett
delbetänkande den 15 juni 2017. Upplands-Bro kommun utgör en
remissinstans. Sista svarsdag på remissen är den 5 oktober 2017.
Betänkandet föreslår en generell höjd minoritetspolitisk målsättning där rätten
till äldreomsorg och förskoleverksamhet på minoritetsspråk stärks. Vidare
föreslås en förtydligande reglering av kommunens skyldighet att informera
enligt 3§ minoritetslagen och informera nationella minoriteter om deras
rättigheter. Betänkandet föreslår en ökad ambition avseende strukturerade
medborgardialoger med de nationella minoriteterna samt med ett särskilt fokus
på barn och unga. Vidare ska kommunerna upprätta riktlinjer och målsättning
för sin minoritetspolitiska verksamhet. Nya riktlinjer föreslås för hur det
minoritetspolitiska arbetet ska följas upp samt att minoritetspolitisk
kartläggning ska genomföras vid behov. Delbetänkandet föreslår även att en ny
myndighet upprättas med särskilt fokus på uppföljning, samordning och
främjade av minoritetspolitiken.
Upplands-Bro kommun ställer sig positivt till betänkandets förslag. Arbetet
med nationella minoriteter är en viktig del av kommunens arbete och en
skärpning och förtydligande av minoritetslagstiftningen ligger i linje med detta.
Lagförslagen medför en högre minoritetspolitisk målsättning vilket också
ställer högre krav på kommunen. Högre krav kommer kräva högre resurser
inom kommunen vilket behöver uppmärksammas.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 september 2017

•

Kontorets remissyttrande 11 september 2017

•

Remiss SOU 2017:60 Remiss av betänkandet Nästa steg? – Förslag för
en stärkt minoritetspolitik
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Fortsättning § 112
Beslutet skickas till:
•

Kulturdepartementet

_______________
Camilla Janson (S)

_______________
Catharina Andersson (S)

_______________
Vesna Rajic (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 113

2017-10-04

Ärendebehandlingstid
Dnr KS 17/0295

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer behandlingstiden för ärenden på
sammanträdet den 22 november 2017 till mellan klockan 13:00 och
klockan 23:00;
2. Ärenden som inte är påbörjade kl. 23:00 hänskjuts till
Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
__________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att skriva fram ett ärende om att
fastställa tidsram för behandling av ärenden på Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 november 2017. Kontoret föreslår en begränsning av
tidsramen till mellan klockan 13:00 och klockan 23:00. Efter klockan 23:00 ska
inga nya ärenden påbörjas, däremot behandlas eventuellt pågående ärende
färdigt även om klockan passerar detta klockslag.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 114

2017-10-04

Rapporter

Temaärende:
•

Göran Nilsson, viltvårdare.

Kommundirektörens rapport:
•

Vesna Jovic, VD för Sveriges kommuner och landsting (SKL) besökte
under fredagen Nyfiket i Bro för att ta del av hur Upplands-Bro
kommun arbetar med integrationsfrågor.

•

Den 13 september anordnades från Sveriges kommuner och landsting (
SKL) seminarium om Hot och Hat mot förtroendevalda. Arbetet med
att ta fram en handlingsplan för kommunen pågår.

•

Befolkning: 27 390 + 900 på årsbasis, 3,5 %.

•

Trygghetsfrågor.

•

Brottsstatistik.

Samhällsbyggnadschefens rapport:

Justerandes sign

•

Kommunens kretsloppscentraler kommer att drivas i egen regi från och
med den 16 oktober 2017.

•

Omorganisation på Samhällsbyggnadskontoret.

•

Status E.On:s transitledning genom Kungsängen.

•

Status ombyggnad av torget i Kungsängen etapp 3.

•

Status upprustning av torget i Tibble.

•

Status av pågående byggande i och kring Ringvägen.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 115
1.

Justerandes sign

2017-10-04

Delegationsbeslut

Anställning av Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 116

Justerandes sign

2017-10-04

Anmälningar

1.

Erbjudanden hösten 2017 inom demokrati, ekonomi, ledning, styrning och
revision

2.

Cirkulär 17:42 - Budgetförutsättningar för åren 2017-2020

3.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 6 - Omfördelning av
investeringsmedel 2017 T2

4.

Cirkulär 17:45 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

5.

Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2018-2029, 14146-2017

6.

Remiss angående förslag till nationell plan för transportsystemet 20182029, TRV 2017/32405

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-10-04

Särskilt yttrande till ärendet Yttrande över utställningsförslag till
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 20150, § 106
1. Den regionala strukturen. RUFS ska vara vägledande för

översiktsplaneringen genom att i den regionala plankartan tydliggöra
exempelvis mellankommunala samband, landstingets
kollektivtrafikplanering och landstingets syn på länets övergripande
rumsliga inriktning. I utställningsversionen är det del 3 om regional
struktur som är den egentliga regionplanen. Denna del drunknar nu
delvis i de andra delarna och bör ges en mer framskjuten plats i
dokumentet.
2. Dokumentet är alldeles för långt. Strukturen är svår att överblicka.
Det saknas en tydlig röd tråd mellan de olika avsnitten där flera
upprepningar uppstår och frågor återkommer utan att konkretiseras. Det
är möjligt att halvera dokumentets längd utan att tappa i kvalitet och
innehåll. Inte minst bör del 4 kortas radikalt.
För att kommunerna ska kunna känna ägandeskap av dokumentet och
för att RUFS ska kunna sägas utgöra Stockholmsregionens samlade
viljeinriktning är det en förutsättning att ha ett dokument som är mer
kärnfullt formulerat och bättre strukturerad.
3. Det skriftliga språket behöver förbättras. Begreppsfloran är otydlig
och liksom prioriteringsordningen mellan olika målbegrepp: nuläge,
utmaningar, vision, mål, delmål, regionala prioriteringar, övergripande
rumslig inriktning, rumsliga principer, tematiska frågor, regionala
förhållningssätt, centrala ställningstaganden, osv. Vaga och otydliga
formuleringar leder till bristande förståelse.
4. Otydligt vad som förväntas. Hur RUFS2050:s mål förvänts att uppnås
och vilka åtgärder landstinget kommer att vidta måste förtydligas. Även
vilka åtgärder som förväntas från kommuner och andra aktörer bör
klarläggas.
5. Tillväxt behöver prioriteras tydligare. Gröna kilar, kilsamverkan och
kilsamband ska utvecklas enligt detta dokument. Detta fokus övertar
utgångspunkten att RUFS2050 ska ligga till grund för tillväxtarbetet i
regionen. Skrivningarna om gröna kilar i dokumentet får inte tränga ut
behovet av tillväxt i regionen. Vår utgångspunkt är att tillväxt är en
förutsättning för en mer miljövänligare region. Målet med den regionala
utvecklingsplanen ska vara att Stockholmsregionen ska växa starkt med
fler bostäder, fler företag och fler jobb.
6. Tydligare fokus på trygghet. Delmålet med att känna tillit till grannar
kan bytas ut mot ett konkret delmål som är mer mätbart. Skrivningar
kan även kompletteras för att betona att vi vill ha en tryggare region där
andelen utsatthet för brott ska minskas. I den fysiska planeringen för
regionen ska även planläggning av bebyggelse och infrastruktur ta
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hänsyn till att minska otryggheten i regionen. Detta bör RUFS2050
sträva efter.
7. Bilen får inte glömmas bort i RUFS 2050. Moderaterna tycker inte att
RUFS2050 ska diskriminera mot något transportslag. I takt med att
utbyggnaden av kollektivtrafiken och cykel- och gångvägar byggs i och
mellan kommunerna blir balansen mellan trafikslag större. Bilen
behövs alltjämt för persontransporter inom och mellan kommunerna för
arbete och dagliga göromål. Därför bör utveckling av vägnät ta hänsyn
till biltrafik och inte endast ta hänsyn till cyklar. Dokumentet nämner
cyklar i väsentligt större utsträckning än bilar, även om båda trafikslag
kommer ha en betydande roll i framtiden.
8. Östlig förbindelse. Alliansen i landstinget är inte överens om behovet
av Östlig förbindelse och därför behöver kommuner yttra sig i frågan
om varför Stockholm behöver denna infrastruktursatsning. Att denna
fråga lyfts upp från kommunerna är ytterst nödvändigt för att stärka
argumentation om att avsaknaden av en östlig förbindelse är idag en
brist i Stockholmstrafiken.
9. Bromma flygplats. Bromma flygplats mervärden måste utvecklas i
skrivelserna utifrån läget idag. Det finns partier i landstinget som inte
önskar att förlänga flygplatsens avtal och tror på att långsiktigt avveckla
den. Både Bromma flygplats och Bergs oljehamn bör inte kategoriseras
under rubriken ”Utredningsområden” i förslaget då det öppnar upp för
utredning av andra alternativ i områdena. Bromma bör markeras som
flygplats/ befintlig bebyggelse i plankartan och Bergs bör ses som ett
strategiskt stadsutvecklingsläge.
10. Strandskyddet. Gällande strandskyddet bör det förtydligas om dess
negativa konsekvenser och att stränderna ska tillgängliggöras.
Skrivningarna om bebyggelse i strandnära lägen måste mjukas upp och
nackdelarna med strandskyddet ska lyftas.
11. Tydligare motiveringar till val av strukturbilder. I samrådsversionen
av RUFS 2050 presenterades två alternativa strukturbilder: Strukturbild
A och B. Strukturbild A redovisade en utveckling av befolknings- och
bebyggelseutveckling i enlighet med RUFS 2010. Strukturbild B
byggde på hur den faktiska utvecklingen av befolkningstillväxten de
senaste åren har sett ut men ytterligare förstärkt, med en stark
koncentration till regionens centrala delar. Kommunerna i regionens
centrala delar anser sig inte blivit tillräckligt involverade i valet mellan
strukturbilderna, och en förklaring till varför landstinget valde att gå
vidare med strukturbild A kan motiveras.
12. Utspridd bebyggelse. Vi ska inte motarbeta dem som vill bosätta sig
där det är en utspridd bebyggelseutveckling där det är mycket
begränsade möjligheter för kollektivtrafiken.
13. Risk att man förbygger sig. Bostadsbyggande är under kraftig
utveckling i regionen. Redan finns varningstecken på risken för att det i
framtiden kan komma att stå tomma bostäder.
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14. Inget regionalt ansvar för bostadsförsörjning till alla. Kommunerna
i regionen ser olika ut och har olika förutsättningar för
bostadsbyggande. Det ska vara upp till varje kommun att avgöra vilken
bostadsutveckling som passar just den kommunen.
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Särskilt yttrande till ärendet Yttrande över förslag till landsbygds- och
skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, § 107
Vi stödjer inte alla formuleringar i remissvaret.
Vi anser att äganderätten är av central betydelse för att skapa trygg
samhällsbyggnad eftersom flertalet människor bryr sig mer om sin omgivning
när de äger sin bostad än om de hyr den. Bostadsområden och typ av bostäder
ska utformas så att de skapar inbjudande välkomnande miljöer och inte nya
miljonprogram med den sociala oro vi kan se att det för med sig.
Vidare anser vi att det borde vara upp till markägaren om denne exempelvis
vill bygga till på delar av sin mark i mindre kluster där sådan möjlighet ges.
Upplands-Bro har mångmila strandlinje och ligger som en halvö i Mälaren. Vi
vill att man till del ska kunna bygga attraktiva boenden i olika former i sjönära
lägen.
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