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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-05-30

Plats och tid

Gemaket, 2018-05-30, kl. 14:00 – 16:40

Ajournering

15:10 – 15:35
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson (S), ordförande
Jan Stefansson (KD), 1:e vice
ordförande
Rolf Nersing (S)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Lisa Edwards (C)
Lisbeth Waern (M)
Anders Åkerlind (M)
Martin Normark (L)
Johan Tireland (SD)
Kaj Bergenhill (M)
Göran Malmestedt (M)
Hans Åberg (L)

Mary Svenberg (S)
Hibo Salad Ali (S), § 107
Conny Timan (S), §§ 93 – 107
Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
Christina Brofalk (C)

Övriga deltagare

Maria Johansson, kommundirektör; Olle Nykvist, sekreterare; Mathias
Rantanen, samhällsbyggnadschef; Börje Wredén (L), pol.sek; Ulf
Bengtsson, Kommuninvest (§ 107); Ulf Selinder, Kommuninvest (§ 107);
Susanne Wikström, Arbetsförmedlingen (§107);

Utses att justera

Jan Stefansson (KD)

Justeringens plats och tid

Martin Normark (L)

Kommunledningskontoret 2018-06-07
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 94 – 109

Underskrifter

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

Olle Nykvist
...................................................................

Ordförande

Justerare

Camilla Janson (S)
...................................................................

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

Jan Stefansson (KD)

Martin Normark (L)

ANSLAG/BEVIS
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.....................................................................

Olle Nykvist
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 93

2018-05-30

Yttrande med anledning av ansökan
om tillstånd för bergtäkt samt
bortledande av grundvatten med
tillhörande verksamheter inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i
Upplands-Bro kommun. Mål nummer M
7481-17
Dnr KS 17/0103

Beslut
1. Kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22 maj 2018.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen mottog den 27 mars 2018 Swerock AB:s ansökan om
tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande
verksamheter inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.
Yttrande till Mark- och miljödomstolen ska lämnas in senast den 19 april 2018.
Kommunstyrelsen har beviljats anstånd att lämna yttrande i ärendet senast den
31 maj 2018. Det innebär att omedelbar justering av protokoll från
kommunstyrelsens sammanträde krävs.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande gäller framför allt att
lokaliseringen är olämplig och strider mot översiktsplanen för Upplands-Bro
kommun.
Förslaget till lokalisering av ny bergtäkt bedöms inte förenlig med
miljöbalkens krav om god hushållning. Bland annat med hänsyn till närheten
till befintliga och kommande bostäder, växt- och djurliv på platsen samt det
större sammanhängande skogsområde som området idag är en del av.
I ansökan som Swerock AB har lämnat är beskrivningen av planförhållandena
felaktiga. Upplands-Bros översiktsplan pekar tydligt ut den plats som föreslås
för bergtäkt som prioriterad för areella näringar och mer specifikt för
skogsmark – skogsnäring. Platsen är också prioriterad framför andra intressen
för att utgöra en så kallad grön koppling.
I platsen för förslagets omedelbara närhet, både i väster, norr och öster, ligger
ett större område som är ett av de sex områden på landsbygden som kommunen
i översiktsplanen pekar ut för bebyggelseutveckling. Av både hållbarhets- och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-05-30

miljöhänsyn styrs i gällande översiktsplan bebyggelseutvecklingen på
landsbygden till stråk med transportsamband för kollektivtrafik och med
möjlighet till teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp. Både
befintliga och kommande boende riskerar att bli störda av täktverksamhet.
Området har höga rekreativa värden. Det ligger i ett större sammanhängande
skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde för de närmast boende.
Kommunens bedömning är också att naturvärdesbedömningen som tillhör
tillståndsansökan generellt har satt för låga naturvärdesklasser för området.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2018.

•

Swerock AB:s ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av
grundvatten med tillhörande verksamheter inom fastigheten
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, inkommen den 27 mars
2018.

•

Upplands-Bro Kommunstyrelses yttrande över samråd inför ansökan
om bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun,
den 31 maj 2017, §50.

•

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.

•

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,
antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 81.

•

RUFS 2050, utställningsförslag den 30 juni 2017.

•

Kartvisaren Ballast från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.
Aktuell bild av tillgängliga och aktiva bergtäkter i Stockholms län och
angränsande län.

•

Länstyrelsen i Stockholms läns faktablad 2003:06 och rapport
”Masshantering i Stockholms län” 2000:11.

Förslag till beslut
1. Kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22 maj 2018.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, avdelning 4
Box 1104, 131 26 Nacka strand
mmd.nacka.avdelning4@dom.se
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 94

2018-05-30

Förslag till markstrategi
Dnr KS 17/0318

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_______________

Sammanfattning
Förslaget till markstrategi tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika
markfrågor. Övergripande syftar strategin till att underlätta kommunens
möjlighet att vara flexibel och förberedd på förändringar i samhället. Det är
samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning som har tagit fram
förslaget. Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer
som är centrala för arbetet.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018

•

Förslag till markstrategi den 16 maj 2018

•

Kultur- och fritidskontorets tjänstemannayttrande den 4 maj 2018

•

Socialnämndens beslut den 26 april 2018 § 42

•

Bygg- och miljönämndens beslut den 19 april 2018 § 28

•

Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, KS § 36

•

Kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2017, KF § 114

•

Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, KS § 3

•

Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, KS § 122

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till
markstrategi.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefansson (KD) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är bordläggning.
Hon frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att bordlägga ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 95

2018-05-30

Markanvisningsavtal för del av Härnevi
1:71
Dnr KS 18/0182

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av Härnevi 1:71.
_______________

Sammanfattning
Noc Fast Tre AB har lämnat in en intresseanmälan om direkt markanvisning
för del av fastigheten Härnevi 1:71. Det berörda markområdet utreds inom
ramen för det pågående arbetet med planuppdraget för Täppan.
Intresseanmälan har lämnats in mot bakgrund av diskussioner med kommunen
om planuppdraget. I framtaget förslag till markanvisningsavtal framgår det att
Noc Fast Tre AB har ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering
och förvärv av marken under två år. Vidare framgår det att Noc Fast Tre AB
under den här perioden ska arbeta tillsammans med kommunen för att området
detaljplaneläggs för att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018

•

Markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 framtaget den 15 maj
2018

•

Intresseanmälan om markanvisning den 2 maj 2018

•

Intresseanmälan om markanvisning bilaga den 2 maj 2018

•

Planuppdrag Härnevi 1:34 m.fl., beslutat av Kommunstyrelsen den 6
december 2017 § 132

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av Härnevi 1:71.

Yrkande
Martin Normark (L) yrkar avslag till beslutet som helhet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är bifall och ett är
avslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-05-30

Reservationer
Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Noc Fast Tre AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 96

2018-05-30

Markanvisningsavtal för del av Björknäs
1:3 m.fl.
Dnr KS 18/0181

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av Björknäs 1:3
m.fl.
_______________

Sammanfattning
First Camp Upplands-Bro AB har lämnat in en intresseanmälan om direkt
markanvisning. I sin ansökan beskriver de att de vill köpa del av fastigheten
Björknäs 1:3 och Björknäs 2:1.
Intresseanmälan har lämnats in mot bakgrund av diskussioner med kommunen
om en hållbar utveckling av området inom ramen för pågående planuppdrag
Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.). I framtaget förslag till markanvisningsavtal
framgår det att First Camp har ensamrätt att förhandla med kommunen om
exploatering och förvärv av marken under en treårsperiod.
Vidare framgår det att First Camp under den här perioden ska arbeta
tillsammans med kommunen för att området detaljplaneläggs för att möjliggöra
utveckling av campingverksamheten, badplatsen och närservicen samt för att
tillgängliggöra natur- och kulturmiljön.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018

•

Markanvisningsavtal för del av Björknäs 1:3 m.fl. framtaget den 14 maj
2018

•

Intresseanmälan om markanvisning den 4 maj 2018

•

Intresseanmälan om markanvisning bilaga den 7 maj 2018

•

Begäran om planuppdrag för del av Björknäs 1:3 m.fl., beslutat av
Kommunstyrelsen den 8 mars 2017 § 15

•

Avtal rörande campingplats och badplats – First Camp, beslutat av
Kommunstyrelsen den 3 februari 2016 § 3

•

Intentionsavtal rörande campingplats – First Camp, beslutat av
Kommunstyrelsen den 27 maj 2015 § 89

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-05-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av Björknäs 1:3
m.fl.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

First Camp Upplands-Bro AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 97

2018-05-30

Förslag till VA-plan och VA-policy
Dnr KS 18/0038

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till VA
plan och VA-policy i enlighet med tekniska nämndens beslut.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till VA-plan och VApolicy. Förslaget omfattar all VA-verksamhet i hela kommunen och består av
flera delar, VA-översikt, utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen
och plan för enskilt VA.
Förslaget till VA-plan och VA-policy beslutades i tekniska nämnden 2018-0416 med följande tilläggsuppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att
1. tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av möjligheten
till anslutning för enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med
huvudledningarna
2. ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden
3. ta fram en fördjupad dagvattenplan
4. ta fram en förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VAnät

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018

•

Förslag till VA-plan

•

Förslag till VA-policy

•

Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan

•

Tekniska nämndens beslut § 25 den 16 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till VA
plan och VA-policy i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen beslutar att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-05-30

1. Återremittera förslag till VA-plan och VA-policy till Tekniska
nämnden för att komplettera och tydliggöra dokumenten enligt följande
punkter;
A. VA-utbyggnad och aktuell VA-plan är underställd utvecklingen av
kommunen och inte tvärtom. Detta behöver tydliggöras i
beskrivningen av VA-planens mycket tydliga koppling till
kommunens översiktsplan (ÖP 2010), och särskilt till den fördjupade
översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016).
B. Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på
medellång sikt, ca år 2020 – 2028. Med hänsyn till att VA-planen kan
ses som en genomförandeplan till den av kommunfullmäktige 2017
antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör tidplaner och
prioriteringar preciseras. För ett antal av dessa områden är beskedet
annars samma som för tio år sedan, d v s att en utbyggnad skall ske
inom en tioårsperiod.
C. I Plan för enskilt VA bör tydliggöras att bebyggelseutveckling och
exploatering kan ske genom alternativa VA-lösningar, som anslutning
till kommunens VA-nät, gemensamhetsanläggning eller godkänd
enskild anläggning. Kommunen ska inte förhindra en exploatering
utifrån bedömningar av om en bebyggelse kan medföra skyldighet för
kommunen att ordna allmän VA.
2. Uppdra till Tekniska nämnden att ta fram förslag till hur kommunens
anslutningsavgift, med beaktande av kommunallagens
likställighetsprincip, kan justeras med hänsyn till följande. Genom
antagandet av Fördjupad översiktsplan för landsbygden har klarlagts att
för ett antal områden inom Försvarsmaktens s k påverkansområde
kommer som regel inte avstyckningar att vara möjliga, även i de fall
fastigheternas storlek normalt skulle medge det.
3. Uppdra till Tekniska nämnden att snarast ta fram tydliga
förutsättningar för beredning och prövning av möjligheter till
anslutning för enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med
huvudledningarna. Fastigheter som inte ingår i områden som klassas
som §6-områden och som därmed faller utanför kommunens ansvar bör
ändå ges möjlighet att ansluta mot det allmänna nätet genom avtal. För
fastigheter längs den huvudledning som nu är under byggnad är det
angeläget att ett sådant erbjudande snarast kan kommuniceras.

Yrkande
Kaj Bergenhill (M) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-05-30

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern
(M), Göran Malmestedt (M), och Hans Åberg (L) reserverar sig till förmån för
Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för Martin Normarks (L) förslag
till beslut.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Jan Stefansson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Rolf Nersing
(S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Anna Norberg (MP), och Lisa
Edwards (C) tillåts lämna följande protokollsanteckning
Regeringen tillsatte 2017 en utredning om VA anslutning.
Utredningen fick i uppdrag att fokusera på tre områden:
1. Små avlopp - åtgärdstakt och kretslopp
2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster)
3. Central tillsynsmyndighet
När det gäller små avlopp vill Regeringen se förslag för att öka
åtgärdstakten av dåliga små avlopp samt hur näringsämnena från små
avlopp kan komma till nytta. Regeringen är tydlig med att man vill öka
flexibiliteten i LAV så att kommunen inte automatisk måste ansvara för
vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Utredningen ska också ge
förslag på central tillynsvägledande myndighet. Regeringen hänvisar till
HaV och menar att det saknas lokal tillsyn och att det därför behövs
tydligare stöd och vägledning till kommunerna i frågan
Utredningen om hur kommunerna ska hantera de enskilda avlopp som
fungerar dåligt har nu räckts över till regeringen.
Den nya utredningen föreslår nu en flexiblare lösning. Förslaget är att
göra det mer flexibelt för kommunerna där man ska kunna acceptera
enskilda lösningar där fastighetsägarna löser detta själva. Antingen att
de går ihop några stycken eller ordnar det själva och kommunen ska då
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-05-30

titta på om detta är möjligt innan de fattar beslut och drar ut vatten och
avlopp, säger Anders Grönvall, särskild utredare.
Om utredarens förslag också blir rådande i en ny lag kan det påverka
VA-planen.
I kommunstyrelsen beslut ingår de uppdrag som tekniska nämnden
besluta 2018-04-16 att
- tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av
möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av
fastigheter längs med huvudledningarna
- ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden och
övriga kommunen
- ta fram en fördjupad dagvattenplan
- ta fram en förnyelse och underhållsplan för kommunens befintliga VAnät
”Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning
och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Kommunen har ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i
områden med samlad bebyggelse på landsbygden där det finns ett
behov.
Ett viktigt fokus för VA-planeringen är att säkerställa att Upplands-Bro
kommun följer lagstiftningen och tar det ansvar för VA-försörjningen
som åligger kommunen.
VA-utbyggnaden är underställd de krav som lagen om vattentjänster
ställer. Kommunens skyldighet att ordna allmän VA-anläggning styrs av
detta men beaktar i hög grad även kommunens utveckling i de områden
som framgår av FÖP landsbygden. VA-planen och FÖP för
landsbygden har arbetats fram parallellt med varandra.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 98

2018-05-30

Lokalresursplan 2018-2022
Dnr KS 18/0185

Beslut
Lokalresursplan för 2018–2022 innehållande den kommunala behovsprocessen
samt prioriteringslista för ny-, till- och ombyggnader antas.
_______________

Sammanfattning
För att utnyttja befintligt lokalbestånd effektivt och för att möta kontorens och
dess verksamheters lokalbehov över tid måste kommunens lokalresursarbete
bedrivas strategiskt. Ett verktyg för detta arbete är lokalresursplanen.
Lokalresursplan beskriver nuläget, lokalbehov i dagsläget och framöver, ger
konkreta åtgärdsförslag samt en prioriteringslista av åtgärdsförslagen. Den
beskriver även kommunens lokalförsörjningsprocess från det att ett lokalbehov
konstateras till att en beställning av ny-, till- eller ombyggnad görs och
Kommunfastigheters ny- och ombyggnadsprocess av verksamhetslokaler.
Lokalresursplanen ska revideras två gånger årligen så att den hålls aktuell som
styrinstrument i budgetberedningen. Denna lokalresursplan är den femte
upplagan och planperioden sträcker sig från 2018 till 2022.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018.

•

Lokalresursplan 2018–2022

Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2018–2022 innehållande den kommunala behovsprocessen
samt prioriteringslista för ny-, till- och ombyggnader antas.

Särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern (M), och Göran
Malmestedt (M) deltar ej i beslutet.
Johan Tireland (SD) deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB Upplands-Brohus
Akt
Samtliga nämnder inom Upplands-Bro kommun
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 99

2018-05-30

Beställning förstudie ombyggnad
Furuhällshuset
Dnr KS 18/0186

Beslut
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att påbörja förstudie inför
ombyggnation av Furuhällshuset utifrån redovisad behovsanalysrapport.
_______________

Sammanfattning
I dagsläget är arbetsmiljön bristfällig i Furuhällshuset och arbetsmiljöverket
har anmärkt på den nuvarande arbetsmiljön. Den nuvarande dispositionen
främjar inte ett effektivt nyttjande av de ytor som finns.
Vi arbetar idag på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Modern teknik
möjliggör ett mer mobilt arbetssätt. Dessutom arbetar vi mycket mer
tillsammans än enskilt idag vilket också ställer andra krav på utformningen av
lokalerna. För att förbättra arbetsmiljön i Furuhällshuset, som ett led i det
övergripande målet att bli en attraktivare arbetsgivare, behöver vi kunna
erbjuda en arbetsplats som stödjer verksamheternas olika aktiviteter.
I Furuhällshuset har behovet av flera typer av lokaler ökat, allt ifrån flera
mindre mötesrum, rum där vi enskilt kan sätta oss och fokusera på vårt arbete,
flera samtalsrum för att kunna prata i telefon ostört. Dessutom finns behov av
större möteslokal bland annat för större interna möten såsom
kommunfullmäktigemöten och internutbildningar, bland annat för att kunna
öka tillgängligheten av stora scenen i Kulturhuset för allmänhetens behov.
Personalmatsalen och antalet hygienutrymmen är idag underdimensionerande
för det antalet anställda i huset och måste förändras/utökas.
En projektgrupp har arbetat vidare med det förslag som inredningsarkitekter
tog fram 2016 och har tagit fram en behovsanalysrapport som ska fungera som
underlag till förstudien.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Behovsanalysrapport plan 1 och 2

•

Behovsanalysrapport plan 3 och 4

•

Behovsanalysrapport plan 5

•

Behovsanalysrapport plan 6

•

Möbleringsplaner plan 1–6

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-05-30

Förslag till beslut
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att påbörja förstudie inför
ombyggnation av Furuhällshuset utifrån redovisad behovsanalysrapport.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår följande tillägg till förslaget till beslut
”samt ta fram och redovisa alternativ innebärande ytterligare utflyttning av
arbetsplatser, t ex till Bro.”

Yrkande
Kaj Bergenhill (M) yrkar bifall till Martins Normarks (L) förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) yrkar bifall till Martins Normarks (L) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Martin Normarks (L)
tillägg till beslutet. Hon finner avslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern (M), och Göran
Malmestedt (M) reserverar till förmån för Martin Normarks (L) förslag till
beslut.
Johan Tireland (SD) reserverar till förmån för Martin Normarks (L) förslag till
beslut.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Jan Stefansson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Rolf Nersing
(S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Anna Norberg (MP), och Lisa
Edwards (C) tillåts lämna följande protokollsanteckning
Dagens beslut att gå vidare med en beställning, förstudie av
Furuhällshusets behov av ombyggnad är nödvändig för att tillmötesgå
dagens krav på arbetsmiljö och personalbemanning. De förberedande
dialoger som funnits har dock pågått i flera år och dragit ut på tiden av
det skälet att personalomsättning och antal nyanställda varit större än
tidigare. De referensgrupper som funnits med personalföreträdare har
därmed förändrats så att processen förlängts över tid.
De ombyggnadsbehov som föranletts av arbetsmiljöskäl såsom bättre
ventilation och fler WC måste givetvis göras. Det som avser ytterligare
arbetsplatsbehov och seminarierum måste dock studeras i ett större
sammanhang och placeringen av en sammanhållen kommunal
förvaltning måste prövas tillsammans med de resultat av pågående
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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fördjupad översiktsplan för Bro centrum och Kungsängens centrum.
Även en kommunal förvaltning som söker sametablering med
kommunens bolag helt eller delvis bör prövas.
Politiska sekreterares och de politiska partiernas arbetsplatsmöjligheter
ska tillgodoses i förstudien.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Akt
Samtliga nämnder inom Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 100

2018-05-30

Ansökan om medel ur sociala
investeringsfonden
Dnr KS 18/0148

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
för projekt ”Insteget”, insatser riktade till unga vuxna 15–24 år som står
utanför arbete och studier.
_______________

Sammanfattning
Projektidén går ut på att intensifiera insatserna för ungdomar 15–24 år i
Upplands-Bro som befinner sig i risk för att hamna i utanförskap. Det är yngre
ungdomar (16–20 år) som faller under det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA), som står utanför både studier och arbete. Vi startar redan från 15 år för
att arbeta proaktivt med de som håller på att gå ut åk 9 utan behörighet till
gymnasiet.
För de yngre ligger fokus på att få in dom i gymnasieskolan, medan de äldre
ungdomarna mot vuxenutbildning, folkhögskola, praktik eller arbete.
Sammantaget vi vill med projektet ta ett helhetsgrepp för att fånga upp de
ungdomar som idag saknar sysselsättning och få in dom i utbildning, praktik
eller arbete.
Detta ska göras i nära samarbete mellan olika avdelningar i kommunen och i
samverkan med Arbetsförmedlingen, externa aktörer och arbetsgivare i
kommunen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018.

•

Ansökan ur den sociala investeringsfonden Insteget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
för projekt ”Insteget”, insatser riktade till unga vuxna 15–24 år som står
utanför arbete och studier.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Skäl till beslut
Målet är diffust och svårbestämt. Sammanfattningen benämns i termen
"om" projektet är lyckosamt. Vilket signalerar ett dåligt förberett
underlag där det fortfarande finns oklarheter i vad projektet rent konkret
ska genomföra. Självklart ska projektet vara tillräckligt väl förberett för
att projektet ska lyckas.
Därför ska uppdraget ligga i att ta fram en specifikare målstruktur med
mer omfattande mätetal där även exempelvis avklarade studier och
uppföljning av betyg i ämnen ska tas med i mätningen. En annan aspekt
är de exempel på aktiviteter. Här ska det givetvis finnas ett färdigt
program för alla aktiviter och insatser som ska genomföras. En tredje
aspekt är att det fullständigt saknas krav på motprestationer från
deltagarna. Uppdraget ska därmed även ligga i att ta fram krav på
motprestation från deltagarna för att redan tidigt kunna fokusera på de
deltagarna som verkligen är ärliga i sina intentioner med att genomföra
projektet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 101

2018-05-30

Ansökan till sociala investeringsfonden
Dnr KFN 18/0095

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
för projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård i enlighet med Kulturoch fritidsnämndens förslag.
_______________

Sammanfattning
Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från kommunens sociala
investeringsfond till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en
hälsofrämjande och förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen.
Syftet med projektet är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar i ett
normbrytande beteendemönster.
Ansökan görs med stöd av och i samverkan med Socialkontoret,
Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret.
Projektet tid: 3 år med 2018 som startår.
Total kostnad: 1,5 miljoner fördelat med 500 tkr per år.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018.
Ansökan till sociala investeringsfonden den 9 maj 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
för projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård i enlighet med Kulturoch fritidsnämndens förslag.

Protokollsanteckning
Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern (M), och Göran
Malmestedt (M), och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning
”Vi tycker att satsningen är bra och vill se motsvarande satsningar i Bro och
Brunna.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning
”Kommunen ska välja ett namn på svenska för projektet. Vi bor och verkar i
Sverige där vi har ett välutvecklat och vackert språk. Kommunen ska givetvis
använda sig av det svenska språket när projekt namnges. Det borde vara en
självklarhet för kultur- och fritidsnämnden.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 102

2018-05-30

Revidering av reglemente för
pensionärsrådet
Dnr KS 18/0193

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
pensionärsrådets reglemente enligt kontorets förslag.
2. Ett tillägg görs i Organisation och arbetsformer § 5
”Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande,
eller någon av rådets ledamöter begär detta.”
_______________

Sammanfattning
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
pensionärsrådets reglemente enligt kontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår ett tillägg i Organisation och arbetsformer § 5
”Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller
någon av rådets ledamöter begär detta.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 103

2018-05-30

Borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Dnr KS 18/0134

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Utse Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektör i UpplandsBro kommun att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.
_______________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens
helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För
att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin
upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns
borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt
sig till Kommunfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad.
Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda
avtalen undetecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli
ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018.

•

Kommuninvestst skrivelse den 27 mars 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Utse Camilla Jansson och Maria Johansson att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) föreslår att i beslutspunkt 4 revideras så att namn byts ut till
titel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 104

2018-05-30

Delårsrapport januari-april 2018 med
helårsprognos
Dnr KS 18/0191

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2018 med helårsprognos godkänns.
_______________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser
över nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 12,9 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 37,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom
Utbildningsnämnden som visar ett underskott med 2 mnkr samt Bygg- och
miljönämnden 1,9 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 31,4
mnkr. Det är 29,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2 mnkr.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2018 med helårsprognos godkänns.

Särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern (M), och Göran
Malmestedt (M) deltar ej i beslutet.
Martin Normark (L) och Hans Åberg (L) deltar ej i beslut.
Johan Tireland (SD) deltar ej i beslutet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna
Utdragsbestyrkande
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§ 105

2018-05-30

Budgetdirektiv
Dnr KS 18/0154

Beslut
Direktiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget 2019 godkänns.
_______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår att besluta om direktiv för
hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas.
Samtliga nämnder ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom
den angivna preliminära budgetramen för 2019 och ska beskriva
verksamheterna med utgångspunkt från den preliminära budgetramen.
Nämnden ska också upprätta förslag till investeringsbudget för 2019 och plan
för 2020–2021.
Bolagen ska fastställa en budget för 2019. En preliminär budget för 2019 ska
delges Kommunstyrelsen senast i september månad 2018.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2018

Förslag till beslut
Direktiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget 2019 godkänns.

Särskilda uttalanden
Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern (M), och Göran
Malmestedt (M) deltar ej i beslutet.
Johan Tireland (SD) deltar ej i beslutet.
Martin Normark (L) och Hans Åberg (L) deltar ej i beslut.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Nämnderna
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Kommunrevisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 106

2018-05-30

Riktlinjer för blomlådor på kommunala
Dnr KS 18/0154

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator enligt Tekniska nämndens förslag med undantag för
vitesföreläggande vid misskötsel på 1 500 kronor.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för andra
hastighetsdämpande åtgärder som i sin utformning är liknande
blomlådorna i storlek och trafiksäkerhet men som inte har samma
skötselbehov.
_______________

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om
hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i
arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har
riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 1 500 kronor enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator enligt Tekniska nämndens förslag med undantag för
vitesföreläggande vid misskötsel på 1 500 kronor.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för andra
hastighetsdämpande åtgärder som i sin utformning är liknande
blomlådorna i storlek och trafiksäkerhet men som inte har samma
skötselbehov.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
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Rapporter

Temaärenden
•

Ulf Selinder och Ulf Bengtsson informerar om ärendet gällande § 103.

•

Susanne Wikström informerar om arbetsförmedlingens
resultatredovisning i maj 2018.

Kommundirektörens rapporter
•

Trygghetsarbetet i kommunen fortsätter med bland annat ett treårikgt
projekt som heter Brobyggare. Det görs ett drogförebyggande arbete.
Fryshuset trygghetsvandrar hela sommaren.

•

Befolkningen är nu 28 131, en ökning med 517 personer sedan
årsskiftet.

•

Kommunen och bolagen fördjupar samverkan på olika områden, bland
annat för rekryteringstjänster och dataskyddsombud.

•

Kungsfesten drog 4500 besökare vilket var rekordpublik. Tyvärr
uppstod bråk bland ungdomarna vid busshållplatsen utanför då
busschauffören inte släppte på ungdomarna. Det fanns flera värdar och
Fryshuset som ville ta in en och en i bussen men ungdomarna stormade
på och ett handtag slets av.
Det har florerar ett antal rykten på sociala medier om ungdomarna som
uppgetts vara ett hundratal, men det stämmer inte, dock var de många.
Även Fryshuset och men det är inget som kunnat vidimeras av vår
personal.
Efter ungdomskonserten blev det lite bråk med som Fryshuset kunde
avstyra.

•

E ONs arbete orsakade ett strömavbrott i delar av kommunen och det
resulterade i flera lärdomar bland annat behovet av dieselverkets behov
av underhåll.

Samhällsbyggnadschefens rapporter

Justerandes sign

•

Kort info lämnades om Bostadsmarknadsenkäten 2017

•

Invigning av naturreservat sker lördag2 juni

•

Detaljplan för Svartviksstrand är överklagad till mark- och
miljödomstolen
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Övriga frågor
Kaj Bergenhill (M) ställer två övriga frågor med anledning av det elavbrott som
drabbade kommunen.
•

•

Vad görs i samverkan med Landstinget för att säkerställa driften för
framtiden?
Kan kommunen driva frågan om ersättning för egen del på grund av
elavbrottet?

Maria Johansson svarar att
1. Landstinget har ansvar för sin drift och verksamhet vid vårdcentralen.

Den som har ansvaret för verksamheten under normala förhållanden har
det också vid krissituationer enligt ansvarsprincipen. Landstinget har
inte tagit kontakt med kommunen och efterfrågat någon form av
samverkan för att säkerställa driften vid vårdcentralen.
2. Ja, kommunen har rätt till ersättning för det långvariga avbrottet och har
dialog med E ON. Ett inplanerat möte (den 15 juni) mellan kommunen
och E ON är bokat där konsekvenserna för kommunen bl.a. kommer att
tas upp.
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Delegationsbeslut

1. Tillförordnad samhällsbyggnadschef
2. Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande
3. Tf kommundirektör sommaren 2018

Justerandes sign
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Anmälningar

1. Kallelse samt handlingar till Kommuninvest ordinarie
Föreningsstämma 2018 den 26 april 2018
2. Protokoll för kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2018-02-19
3. Uppföljningsrapport minoritetspolitikens utveckling 2017
4. Val av ombud till SKL:s kongresser 2019
5. Cirkulär 18:15 från Sveriges Kommuner och Landsting Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar
6. Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde (201712-05 samt 2017-12-14)
7. Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 201803-20
8. Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsemöte 2018-03-15
9. Cirkulär 18:17 från Sveriges Kommuner och Landsting
10. Ny skrift från SKL - Automatiserade fordon i lokal och regional miljö
11. Inbjudan till årsstämmor för Inera AB och SKL Kommentus AB med
gemensam inspirationsföreläsning
12. SKL:s sammanträdesplan 2019
13. Bygg- och miljönämndens beslut § 25 - Utställning av förslag till
detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-tibble 1:470 med flera)
Nr 0801
14. Protokoll samt handlingar från gemensam familjerättsnämnd 2018-0418
15. Protokoll från AB Upplands-Brohus sammanträde med styrelsen den 12
april 2018
16. Inbjudan till årsstämmor för Inera AB och SKL Kommentus AB med
gemensam inspirationsföreläsning
17. Kallelse samt handlingar till Norrvattens styrelsesammanträde 3 maj
2018
18. Brandkåren Attunda - Kallelse/underrättelse och
sammanträdesprotokoll från 2018-03-16
19. Protokoll från AB Upplands-Brohus sammanträde med styrelsen den 24
april 2018
20. Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB sammanträde
med styrelsen den 24 april 2018
21. Cirkulär 18:09 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Justerandes sign
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22. Bygg- och miljönämndens beslut § 28 - Remiss, förlag till markstrategi
23. Tekniska nämndens beslut § 3 - Tillägg till avfallstaxan
24. Revisionsrapport samt revisionsskrivelse - Granskning av UpplandsBro kommuns kris- och katastrofberedskap
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