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Temaärende – Kaj Söder: uppföljning av Utbildningsnämndens (UN)
ekonomi och Samhällsbyggnadskontoret: Översiktligt planering i UpplandsBro – så jobbar vi!

Beslutsärenden
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1.

Planprioritering Hösten 2017
KS 17/0248
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplaner under hösten
2017 ska ske efter den planprioritering som finns redovisad som
bilaga till denna tjänsteskrivelse.

2.

Antagande av detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl.
(förskolan Blomman)
KS 15/0452
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande tillhörande detaljplan
för Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan Blomman)
2. Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för Finnsta 1:230
m.fl. (förskolan Blomman) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen (2010:900).

3.

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1–
antagande av detaljplan
KS 15/0065
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.
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4.

Tilläggsavtal till Köpeavtal samt överenskommelse
om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby
2:1 (Ringvägen) del 1 Tornet bostadsproduktion AB
KS 15/0686
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Tilläggsavtal till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1
godkänns.

5.

Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 (Ringvägen)
del 2 AB Upplands-Brohus
KS 17/0185
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.

6.

Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 (Ringvägen)
del 2 Bygg-Fast AB
KS 17/0185
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.

7.

Förvärv av fastigheten Ekhammar 7:20
KS 17/0247
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt
gällande fastigheten Ekhammar 7:20 enligt
exploateringsavdelningens förslag.
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8.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
KS 17/0017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun.

9.

Kommunal borgen för Upplands-Bro Kommunföretag
AB
KS 17/0199
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår, såsom för egen skuld borgen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 127 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 133 den 18 december
2008 upphävs.

10. Ansökan om särskilt stöd till elitidrottsförening
KS 17/0127
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar Bro-Bålsta golfklubbs ansökan om
särskilt stöd till elitidrottsförening och ger ett bidrag om 30 000 kr.

11. Ökad kvalitet nattetid i särskild boende för äldre rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting
KS 17/0186
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Sveriges kommuners och landstings
rekommendation om ökad kvalitet nattetid i särskilt boende
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12. Remiss - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms,
Kalmar och Blekinge län
KS 17/0193
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets förslag till
remissyttrande till Finansdepartementet.

13. Samverkansöverenskommelse om kommunal energioch klimatrådgivning
KS 17/0214
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelsen om
kommunal energi- och klimatrådgivning i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

14. Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den
offentliga upphandlingen
KS 17/0100
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Utöver kraven enligt förordningen EG 834/2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
har Upplands-Bro kommun ställt krav på att mjölkkor under
betesperioden ska kunna vistas ute större delen av dygnet.
2. Medborgarförslaget angående djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen anses besvarad.

15. Medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt
på kommunhuset
KS 16/0111
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
I nuläget är det inte är aktuellt att sätta upp en informationstavla på
kommunhusets fasad, men det kan bli möjligt i ett framtida scenario.
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16. Äldreplan 2014 - 2020
KS 17/0051
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av äldreplanen för
2014 – 2020.

17. Svar på motion om hur de kommunala skolorna
arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning
KS 16/0077
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anitha Nygårds (SD) motion
med motiveringen att ansvaret inte ligger på kommunen vid
utbrott av en smittsam sjukdom.
2. Motionen anses därmed vara besvarad.

18. Svar på motion om att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och åtgärdsplan vid utbrott av
smittsam sjukdom ser ut
KS 16/0079
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Ansvaret ligger inte på kommunen vid utbrott av en smittsam
sjukdom. Kommunens elevhälsa arbetar med att nyanlända
barn ska genomgå en hälsoundersökning, men det finns inget
lagkrav eller några tvingande åtgärder till att barnet ska
genomgå undersökningen innan skolstart.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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19. Motion om policy för internationalisering
KS 17/0063
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt:
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta en policy för
internationalisering.

20. Motion om framtagande av handlingsplan kring
särskilt begåvade barn
KS 16/0279
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad i och med att utbildningsnämnden utifrån
motionen har tagit fram en handlingsplan/åtgärdsprogram för
särbegåvade elever.

21. Remiss - Utvärdering av medborgarförslag, dnr KS
16/0336
KS 17/0110
Förslag till beslut
Remissen angående utvärdering av medborgarförslag anses
besvarad.

22. Redovisning av obesvarade motioner
KS 17/0241
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per
den 16 augusti 2017 godkänns.
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23. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2017
KS 17/0244
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av
dessa per den 16 augusti 2017 godkänns.

24. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning 2018
KS 17/0153
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige år
2018 antas enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2018
fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen vid alla
tillfällen utom ett som hålls i Upplands-Brogymnasiets
matsal.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med
verksamheten på Upplands-Bro gymnasiet anordna ett av de
föreslagna sammanträdena med Kommunfullmäktige på
gymnasieskola.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen dess arbetsutskott
och beredning för år 2018, fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för
år 2018 till Kommunstyrelsens antagna sammanträdestider.

Rapporter
Kommundirektörens rapport
Samhällsbyggnadschefens rapport

Delegationsbeslut
Tillförordnad Exploateringschef, 3-28 juli 2017
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Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av mindre stall
på Raskeboda1:1
Delegationsbeslut
Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 juli till den 31 juli
2017
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 juli till den 31
juli 2017
Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juli till den 31 juli
2017
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 maj till den 31
maj 2017
Beslut angående timavlönad fattad mellan den 1 maj och 31 maj 2017
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 juni till den 30
juni 2017
Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juni till den 30 juni
2017
Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 juni till den 30 juni
2017
Avskrivning av fordring avseende dödsbo
Tf Kultur- och Fritidschef
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 maj till den 31
maj 2017
Tf kommundirektör sommaren 2017
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande
Avskrivning av fordring avseende dödsbo
Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124
Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124
Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124
Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124
Delegationsbeslut - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124
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Anmälningar
Informationsbrev om 14 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande som träder i kraft den 1 juli 2017
Protokoll från Brandkåren Attundas direktionsmöte 2017-04-21
Cirkulär 17:26 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser
för arbetstagare i arbetslivsint
Rapport från Folkbildningsrådet - Folkbildning med asylsökande 2016
Pressmeddelande - Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver
Skrivelse till Kommunstyrelsen gällande ekologisk status i Lejondalssjön
Cirkulär 17:27 - Ändringar i LAS
Socialnämndens beslut § 48 - Delårsrapport och helårsprognos per den 30 april
2017
Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB, 2017-06-08
Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus, 2017-06-08
Cirkulär 17:28 - Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde
Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17
Skrivelse angående önskemål om en lokalt förankrad och organiserad
polisorganisation i Upplands-Bro kommun
Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2017-05-02
Utbildningsnämndens beslut § 44 - Verksamhetsrapport april 2017
Cirkulär 17:31 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23 angående barnmorskas vägran att medverka
i abortvård
Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-05-22
Cirkulär 17:33 -Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 –
med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
Protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 23 maj
2017
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Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2017-06-01
Yttrande efter anmälan om situationen för ett barn som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret i kommunen dnr 41-2017:3414
Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s styrelsesammanträde
2017-06-08
Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2017-06-08
Cirkulär 17:34 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i
semesterförläggningen för fem barnmorskor
Cirkulär 17:37 från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 17:36 - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever
Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden
(KPR) 2017-06-01
Antagning till externa anordnare start P4 2017
Cirkulär 17:30 - Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL)
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28 - Aktivitetspark i Råby
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 30 - Verksamhetsrapport april 2017
Cirkulär 17:35 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Cirkulär 17:32 - Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018
Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde 2017-03-15
Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsesammnträde 2017-05-02
Käppalaförbundets protokoll från fullmäktigemöte 2017-05-23
Meddelande från SKL:s styrelse om Förbundsavgift år 2018 till Sveriges
Kommuner och Landsting.
Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att stärka arbetet
med mänskliga rättigheter
Årsredovisning 2016
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Cirkulär 17:38 - Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande
arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.
Cirkulär 17:40 - Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter,
Meddelarskyddslagen (2017:151)
Beslut om fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt
försvar 2017
Protokoll från AB Vårljus bolagsstämma den 2 maj 2017
Revisionsrapport - Socialtjänstens uppsökande verksamhet
Protokoll från Käppalaförbundets styrelsesammanträde 2017-06-13
Cirkulär 17:29 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet sam
Käppalaförbundets årsredovisning 2016
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-06-12
Protokoll från AB Vårljus bolagsstämma den 21 juni 2017
Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande kommun
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 2017-05-22
T.f. samhällsbyggnadschef

Camilla Janson
Ordförande
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