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Temaärende – E.ON etablering av fjärrvärmeledning
Beslutsärenden
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1.

Antagande - Ändring och tillägg till detaljplan för del
Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7, m.fl.
KS 16/0052
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen Godkänner granskningsutlåtande
tillhörande detaljplanen
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till detaljplan

2.

Beslut om Samråd för detaljplan Rankhus etapp 1
(Ekhammar 4:268 m.fl.)
KS 15/0532
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för
normalt planförfarande (SFS 2010:900)

3.

Antagande Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen)
KS 15/0018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
utställningsutlåtandet avseende utställningen av detaljplanen
för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen).
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) och särskild sammanställning.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
exploateringsavtalet avseende genomförandet av
detaljplanen.
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4.

Markanvisning för förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3)
KS 17/0213
Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro
kommun och Odalen Fastigheter AB avseende exploatering del av
Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg) godkänns.

5.

Planuppdrag Härnevi 1:34 m.fl.
KS 17/0347
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
ny detaljplan för fastigheterna Härnevi 1:34 m.fl. enligt regler för
normalt planförfarande. Planuppdraget ges prioritet två.

6.

Planbesked för Sylta 1:5
KS 17/0307
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att upphäva den del av fastighetsplan Sylta 2 som gäller för
fastigheten Sylta 1:5.

7.

Planbesked för Trumpetaretorp, del av Finnsta 2:5
m.fl.
KS 17/0322
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta
2:5, m.fl.)
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8.

Investering i Ringblommans förskola
KS 17/0336
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att
genomföra nybyggnation av Ringblommans förskola vid
Ringvägen i Kungsängen i enlighet med
Utbildningskontorets och Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB:s förslag.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld
för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån om högst 80
mnkr för att genomföra nybyggnationen i enlighet med
Utbildningskontorets och Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB:s förslag
3. En borgensavgift på 0,35% uttas.

9.

Budget 2018 för Kommunstyrelsen
KS 17/0264
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2018 för
Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till
2018.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt
vid behov.
4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga
redovisningstekniska justeringar
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10. Hemställan från Kommunalförbundet Brandkåren
Attunda om upplåning för möjlighet till finansiering av
brandstationer via kommuninvest
KS 16/0369
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
1. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet
Brandkåren Attundas förbundsdirektion, med
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas förbundsdirektör
som ersättare att för kommunalförbundets räkning omsätta
lån, det vill säga låna upp belopp 66 000 000 kr motsvarande
de lån som förfaller till betalning.
2. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet
Brandkåren Attundas förbundsdirektion, med
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas förbundsdirektör
som ersättare att för kommunalförbundets räkning nyupplåna,
det vill säga öka kommunalförbundets skulder med
184 000 000 kr.
3. Upplands-Bro kommun beslutar att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
250 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

11. Lokalresursplan 2018-2022
KS 16/0316
Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2017-2022 innehållande den kommunala
behovsprocessen, samt prioriteringslista för ny-, till- och
ombyggnader av lokaler antas.

12. Trygghetspolicy
KS 17/0178
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Förslag till Trygghetspolicy antas.
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13. Äldreplan 2014 - 2020
KS 17/0051
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
enligt:
Kommunfullmäktige antar den reviderade planen för äldreomsorgen
för perioden 2014 – 2020.

14. Förlängning av preventionsprojektet
KS 17/0352
Förslag till beslut
I enlighet med utbildningsnämndens förslag förlänger
kommunstyrelsen preventionsprojektet till och med den 31 oktober
2018.

15. Partistöd 2018
KS 17/0335
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för
partistöd i Upplands-Bro kommun.
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16. Partistöd och lokalbidrag för partier representerade i
Kommunfullmäktige
KS 17/0320
Förslag till beslut
1. Nivån för partistöd lämnas oförändrad med ett stöd enligt
principen:
Grundstöd:
Ett förhöjt prisbasbelopp lämnas i grundstöd för första och
andra mandatet i Kommunfullmäktige.
Mandatstöd:
För tredje mandatet och mandat däröver i
Kommunfullmäktige lämnas mandatstöd med 54% av ett
förhöjt prisbasbelopp.
Båda stöden ska redovisas enligt regler för kommunalt
partistöd i Upplands-Bro antaget den 10 oktober 2016, Kf §
89
2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp
på två förhöjda prisbasbelopp.
Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska
kostnaden.

17. Ersättning till förtroendevalda 2018
KS 17/0321
Förslag till beslut
1. Ersättningsnivåer beslutade den 17 december 2014 (KF §
174) ska fortsatt justeras efter riksdagsledamotsprisindex
årligen.
2. Ledamöter i nämndernas presidium får behålla sitt fasta
arvode till årsskiftet de år ett val till Kommunfullmäktige
genomförs.
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18. Medborgarförslag om ett tillgängligt Upplands-Bro
KS 17/0003
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besvarar förslaget med att Kommunen
bekräftar att det finns utmaningar i fråga om Tillgänglighet. Det
uppmärksammar både förslagsställaren och den inventering som har
genomförts. Kommunen arbetar med att belysa denna fråga alltmer
och perspektivet finns alltid med när projekt genomförs i
kommunens regi.

19. Instruktion för kommundirektören
KS 17/0334
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för
kommundirektören.

20. Val av ombud till ägarråd i Inera AB
KS 17/0353
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utse
utvecklingschef Karl Öhlander som representant för Upplands-Bro
kommun till ägarråd i Inera AB.

Rapporter
Kommundirektören rapporterar
Samhällsbyggandschefen rapporter

Delegationsbeslut
T.f Samhällsbyggnadschef
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande
Tf kommundirektör jul/nyår 2017/2018

Anmälningar
Cirkulär 17:49 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
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Beslut avseende bygglov för uppförande av fristående skylt på fastigheten Klöv
och Lilla Ullevi 1:5, BYGG.2017.352
Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus 27
september 2017
Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor från sammanträdet
2017-10-25
Bygg- och miljönämndens beslut § 91 - Kungörelse angående Ragn-Sells
Avfallsbehandling AB ansökan om omprövning av villkor i tillstånd för
Område 3
Cirkulär 17:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Pressmeddelande - Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning
Bygg- och miljönämndens beslut § 90 - Remiss - revidering av
Trygghetspolicy
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 - Remiss angående revidering av
trygghetspolicy
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40 - Verksamhetsrapport augusti 2017,
tertial 2
Beslut för kännedom avseende bygglov för uppförande av fristående skylt på
fastigheten Viby 19:18, BYGG.2017.404
Cirkulär 17:31 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas
vägran att medverka i abortvård
Tekniska nämndens beslut § 55 - Remissyttrande om Upplands-Bro kommuns
trygghetspolicy
Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 23 augusti 2017
Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 6 september 2017
Protokoll från Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 18 oktober 2017
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 27 oktober 2017
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017
- Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan
Granskning av avfallsplan och avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
Beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i Stockholms län,
851-44310-2017
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Upprop angående nyårsfyrverkerier - Djurens parti
Cirkulär 17:59 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Revisionsrapport intern kontroll inom Utbildnings- och Socialnämnden
Granskningsrapport av styrelsearbetet i de kommunägda bolagen
Cirkulär 17:58 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Inbjudan till Käppalaförbundets medlemskommuner för samrådsmöte 2018-0110, KF2017-124
Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus
2017-10-25
Cirkulär 17:56 från Sveriges Kommuner och Landsting - Kommunala
ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-10-23
Tekniska nämndens beslut § 57 - Beslut om remiss – förslag till namnpolicy

Camilla Janson
Ordförande
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