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§ 86
Medborgarförslag - investera i en
solcellsanläggning till kommunhuset
Dnr KS 18/0208

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Kjell Borg har den 30 maj 2018 inkommit med ett medborgarförslag att
investera i en solcellsanläggning till kommunhuset.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 30 maj 2018

Beslutet skickas till:
Frågeställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Medborgarförslag om namnändring av
rondellen vid Norrboda
Dnr KS 18/0204

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Anders Åkerlind har den 9 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag
angående namnändring vid rondellen vid Norrboda.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommit den 9 april 2018.

Beslutet skickas till:
Frågeställaren
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2018-06-13

Förslag till markstrategi
Dnr KS 17/0318

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till markstrategi med justeringen att
” I linje med kommunens mål om att vara självförsörjande ” i kap 1.2 byts ut
mot ”Då kommunen avser att öka sitt markinnehav”.

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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunfullmäktige godkänner Kommunstyrelsens förslag till markstrategi
med justeringen att ” I linje med kommunens mål om att vara självförsörjande
” i kap 1.2 byts ut mot” Då kommunen avser att sitt öka sitt markinnehav”.

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

Yrkanden
Martin Normark (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med justeringen
”I linje med kommunens mål om att vara självförsörjande ” i kap 1.2 byts ut
mot ”Då kommunen avser att öka sitt markinnehav”
Camilla Jansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med justeringen
”I linje med kommunens mål om att vara självförsörjande ” i kap 1.2 byts ut
mot” Då kommunen avser att öka sitt markinnehav”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Minna Ahokas (M) yrkar bifall till Liberalernas förslag.
Beslutet skickas till:
Alla nämnder
AB Upplands-Bro hus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Sammanträdesdatum:

2018-06-13

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

Beslut
Kommunfullmäktige antar 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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Liberalerna genom Martin Normark yrkar på återremiss till förslaget.
Sverigedemokraterna genom Johan Tireland yrkar bifall till Liberalernas
förslag om återremiss.

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 16 april 2018

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens och
Liberalernas. Han ställer dem mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Liberalerna Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Protokollsanteckningar
Moderaterna medges lämna följande protokollsanteckning:
”Moderaterna avstår från att yrka minoritetsåterremiss eftersom den styrande
majoriteten meddelat oss att de omedelbart kalla till extra kommunfullmäktige.
Den styrande majoritetens agerande leder då bara till extrakostnader för
skattebetalarna i kommunen. Av den anledningen vill vi framföra följande.
Beslutsunderlaget är inte fullgott för ett beslut:
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).
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 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.
I Plan för enskilt VA bör tydliggöras att bebyggelseutveckling och exploatering
kan ske genom alternativa VA-lösningar, som anslutning till kommunens VAnät, 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.
Uppdrag behöver ges 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.
Uppdrag behöver ges 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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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”.
Kristdemokraterna medges lämna följande protokollsanteckning:
” Regeringen tillsatte 2017 en utredning om VA-anslutning. Utredningen fick i
uppgift att fokusera på tre områden
-

Små avlopp. Åtgärdstakt ock kretslopp

-

Flexibel lag om allmänna vattentjänster

-

Central tillsynsmyndighet
När det gäller små avlopp så vill regeringen se förslag för att öka
åtgärdstakten för dåliga små avlopp samt hur näringsämnena från små
avlopp kan komma till nytta. Regeringen är tydlig med att man vill öka
flexibiliteten i lagen om allmänna vattentjänster så att kommunen inte
automatiskt måste ansvara för vatten och avlopp i ett
verksamhetsområde. Utredningen ska också ge förslag på en central
tillsynsvägledande myndighet. Regeringen hänvisar till ”Hav” och
menar att det saknas lokal tillsyn och att det därför behövs tydligare
stöd och vägledning till kommunerna i fråga. Utredningen hur
kommunen ska hantera de enskilda avloppen som fungerar dåligt har nu
räckts över till regeringen för tre -fyra veckor sedan. Den nya
utredningen föreslår nu en flexiblare lösning. Förslaget är att göra det
mer flexiblare för kommunerna där man ska kunna acceptera de
enskilda lösningarna där fastighetsägarna löser detta själva. Antingen
att det går ihop några stycken eller ordnar det själva och kommunen ska
då titta på om detta är möjligt innan de fattar beslut och drar ut vatten
och avlopp säger utredaren som heter Anders Grönval. Om utredarens
förslag också blir rådande i en ny lag kan det påverka VA-planen.
Vidare skriver vi så här: i kommunstyrelsens beslut ingår de uppdrag
som tekniska nämnden beslutande om 2018-04-20.
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 Va-nät.
Vatten-tjänstlagens regler syftar till att säkerhetsställa att
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang om det
behövs för skyddet för människor hälsa och miljö. Kommunen har
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i områden med samlad
bebyggelse på landsbygden där det finns ett behov. Ett riktigt fokus på
VA-planering är att säkerhetsställa att Upplands-Bro kommun följer
lagstiftningen och tar det ansvar för VA-försörjning som åligger
kommunen. Va-utbyggnaden är underställd dom krav som lagen om
vattentjänster ställer. Kommunens skyldigheter är att ordna allmän va –
anläggning men även i hög grad beakta kommunens utveckling i dom
områden som framgår av den fördjupade landsbygden alltså FöP. Vaplanen och Föp har arbetats fram parallellt med varandra hänger alltså
de hänger samman”

Yttranden
Catarina Andersson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag och avslag till Liberalerna återremissyttrande.
Jan Stefansson(KD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Minna Ahohas (M): Moderaterna vill lägga en protokollsanteckning.
Börje Wréden (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Liberalernas
återremissyrkande.
Tom Slettengren (M) yttrar sig i ärendet.
Johan Tireland (SD) yrkar bifall till Liberalernas återremissyrkande.

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90
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 Organisationen och arbetsformer
”§ 5 Ett extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande och vice
ordförande ledamöter begär detta”

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta det reviderade
reglementet för pensionärsrådet enligt kontorets förslag. Förslag till nytt
reglemente för pensionärsrådet har arbetat fram under kommunala
pensionärsrådets möten.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018

Yttranden
Camilla Jansson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Kommunstyrelsen

•

Kommunala pensionärsrådet

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Delårsrappport januari-april 2018 med
helårsprognos
Dnr KS 18/0191

Beslut
Delårsbokslut för perioden januari till april 2018 med helårsprognos godkänns.
Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i
beslutet.

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

Yttranden
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Camilla Jansson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Dnr KS 18/0134

Beslut
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 Upplands-Bro
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
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 undertecknades 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.

Beslutet skickas till:
Kommuninvest
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Val av ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C)
Dnr KS 18/0053

Beslut
Val av ny ersättare i Bygg och miljönämnden efter Kerstin Arvidsson (C)
bordläggs.

Sammanfattning
Kerstin Arvidsson (C) entledigades den 14 februari 2018, KF § 28 från sitt
uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Ny ersättare bör därför
väljas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Kerstin Arvidsson (C), KF
beslutsprotokoll § 28 den 14 februari 2018.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 96

2018-06-13

Anmälningar
1. Frågor till Kommunfullmäktiges frågestund
Dnr KS 18/0055
2. Tekniska nämndens beslut § 25 - Förslag till VA-plan
Dnr TN 18/0037
3. Motion om BO BRA också som Årsrisk i Upplands-Bro
Dnr 18/0256
4. Motion en väg in
Dnr 18/0257
5. Motion om allmänhetens frågestund
Dnr 18/0255
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