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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-11-08

Plats och tid

Gemaket, 2017-11-08, kl. 14.00 – 17.30

Ajournering

Kl. 16.35 – 16.45 § 125
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson, ordförande (S)
Jan Stefanson, 1:a vice ordförande (KD)
Fredrik Kjos, 2:e vice ordförande (M)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Anna Norberg (MP)
Lisa Edwards (C) § 117-125
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Martin Normark (L) § 126-128
Mary Svenberg (S)
Andrée Wright (MP)
Kaj Bergenhill (M)
Hans Åberg (L) § 126-128
Katarina Olofsson (SD)
Mattias Peterson (C) § 126-128

Hibo Salad Ali (S)
Conny Timan (S)
Jan-Erik Björk (KD)
Mattias Peterson (C) § 117-25
Tina Teljstedt (KD) § 126

Övriga deltagare

Se nästa sida

Utses att justera

Anna Norberg (MP)

Justeringens plats och tid

Fredrik Kjos (M)

Kommunledningskontoret 2017-11-14
kl. 14.00

§§ 117 - 128

Paragrafer

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng
...................................................................

Ordförande

Justerare

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

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

Anna Norberg (MP)

Fredrik Kjos (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-11-08

Datum för anslags
uppsättande:

2017-11-14

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-12-05

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Övriga deltagare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2017-11-08
Maria Johansson, kommundirektör, Mathias Rantanen,
samhällsbyggnadschef, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, Eva Folke,
socialchef, § 126, Elisabeth Rågråd, tf. avdelningschef, § 126, Anna
Hollstrand, avdelningschef, § 126, Roger Sundholm, ekonomichef, § 126,
Klaus Durhagen, § 126, Ricard Koljo, § 126, Anni Ullberg, § 126, Berit
Brofalk, § 126, Charlotte Damberg, Storsthlm, § 126, Gunilla HjelmWahlberg, Storsthlm, § 126, Per Manhem, Käppala, § 126, Tord Andersson,
Käppala, § 126, Tomas Wråde, Brandkåren Attunda, § 126 och Ola Carlén,
Brandkåren Attunda, § 126.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-11-08
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 117

2017-11-08

Yttrande över förslag till Länsplan för
regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2018-2029
Dnr KS 17/0254

Beslut
Kommunen yttrar sig över förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029 enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 17 oktober 2017.
__________

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029 enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 17 oktober 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M) och Kaj Bergenhill
(M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i yttrandet att stryka
sista raden ”… och bilåkandet bör också lättare kunna minskas…”.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Stockholm har regeringens uppdrag att ta fram en ny Länsplan
för transportinfrastruktur i Stockholms län för perioden 2018–2029.
Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och visar på
investeringar i transportsystemet. Länsplanen kompletteras av Nationell plan
som tas fram av Trafikverket. Förslag till Länsplan och Nationell plan är
remitterade samtidigt.
Som en del i arbetet med infrastrukturplanerna skickade Länsstyrelsen hösten
2016 ut en förfrågan om förslag på prioriterade åtgärder. Kommunstyrelsen
beslutade om svar den 14 december 2016, § 175.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över förslaget
till Länsplan den 17 oktober 2017.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017

•

Länsstyrelsens remissbrev den 31 augusti 2017

•

Länsstyrelsens förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2018–2029 den 30 augusti 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-11-08

Fortsättning § 117
•

Kommunstyrelsens svar till Länsstyrelsen på förfrågan om prioriterade
åtgärder i transportinfrastrukturen 2018–2029 den 14 december 2016,
§ 175

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag och enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld
(M), Lisbeth Waern (M) och Kaj Bergenhill (M) förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M) och Kaj Bergenhill
(M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut med motiveringen:
”Vi Moderater är positiva till miljövänliga färdsätt och ser därför gärna att fler
använder allmänna kommunikationsmedel. Men människors livspussel ser
olika ut och de vet själva bäst vilka transportsätt som passar just dem, inte vi
politiker.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen Stockholm

Utdragsbestyrkande

5 (21)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 118

2017-11-08

Yttrande över förslag till Nationell plan
för transportsystemet 2018-2029
Dnr KS 17/0255

Beslut
Kommunen yttrar sig över förslag till Nationell plan för transportsystemet
2018–2029 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 17 oktober 2017.
__________

Sammanfattning
Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram en ny Nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018–2029. Nationell plan omfattar åtgärder för
att underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar och järnvägar
samt sjöfart och luftfart. Nationell plan kompletteras av Länsplanen som i
Stockholms län tas fram av Länsstyrelsen Stockholm. Förslag till Nationell
plan och Länsplan är remitterade samtidigt.
Som en del i arbetet med infrastrukturplanerna skickade Länsstyrelsen hösten
2016 ut en förfrågan om förslag på prioriterade åtgärder. Kommunstyrelsen
beslutade om svar den 14 december 2016, § 175.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över förslaget
till Nationell plan den 17 oktober 2017.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017

•

Trafikverkets remissbrev den 31 augusti 2017

•

Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018–
2029 den 31 augusti 2017, med bilagor och underlagsrapporter

•

Kommunstyrelsens svar till Länsstyrelsen på förfrågan om prioriterade
åtgärder i transportinfrastrukturen 2018–2029 den 14 december 2016,
§ 175

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Näringsdepartementet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 119

2017-11-08

Upphävande av del av detaljplan 8804
Dnr KS 17/0301

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att del av detaljplan DP
8804 upphävs, enligt exploateringsavdelningen förslag.
__________

Sammanfattning
En del av detaljplan 1 för del av Tibbleskogen, DP 8804, är angiven som
naturmark. Denna del av detaljplanen innefattas av Planprogrammet för Örnäs.
I planprogrammet utpekas området som bostadsområde. För att möjliggöra en
bostadsbebyggelse måste markanvändningen ändras från allmän platsmark för
natur till kvartersmark för bostäder. Kommunen förhandlar om ett bytesavtal
med fastighetsägaren till den mark som omfattas av det nybildade
naturreservatet kring Lillsjön och Örnässjön. Samma fastighetsägare är en
aktör i Planprogrammet för Örnäs. Ett upphävande av befintlig detaljplan
skulle möjliggöra att kommunen kan gå vidare i förhandlingen med
fastighetsägaren om marken för naturreservatet.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse, den 12 augusti 2017

•

Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., den 12 augusti 2017

•

Detaljplan DP 8804, den 12 augusti 2017

•

Programkarta, den 12 augusti 2017

•

Karta 1, den 12 augusti 2017

•

Karta 2, den 12 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Planchef, Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 120

2017-11-08

Villkor för markanvisningsavtal Villa
Skoga
Dnr KS 17/0177

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal med gällande villkor
för en försäljning av del av fastigheten Kungsängens kyrkby 2:131 (Villa
Skoga)

2. ger Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fatta beslut om
tilldelning av markanvisning enligt punkten 1 ovan.
3. beslutar att § 18 får följande mening: ”Detta avtal får ej överlåtas på
annan part utan den andre partens skriftliga medgivande. Ovanstående
gäller även i den händelse att Bolaget förvärvas eller överlåtelse av
annan part.”
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal med gällande villkor
för en försäljning av del av fastigheten Kungsängens kyrkby 2:131 (Villa
Skoga)

2. ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fatta beslut om
tilldelning av markanvisning enligt punkten 1 ovan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Anna Norberg
(MP), Jan Stefanson (KD), Lisa Edwards (C), Mary Svenberg (S) och Andrée
Wright (MP) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om ett tillägg till § 18
Överlåtelse av avtal så att meningen blir följande: ”Detta avtal får ej överlåtas
på annan part utan den andre partens skriftliga medgivande. Ovanstående gäller
även i den händelse att Bolaget förvärvas eller överlåtelse av annan part.”

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal som
avses ligga till grund för ett kommande försäljning och köpeavtal för del av
fastigheten Kungsängens kyrkby 2:131 (Villa Skoga).
Syftet med markanvisningsavtalet är att reglera ansvar och villkor för
utredningsarbeten och förberedande projekteringar avseende bebyggelse,
allmänna anläggningar samt framtagande av ny detaljplan för området med de
utökningar som behövs för genomförandet samt i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för projektets genomförande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-11-08

Fortsättning § 120
Markanvisningsavtalet ligger till grund för ett kommande försäljning och
köpeavtal. För att kunna genomföra en försäljning krävs dock först en ändring
av detaljplanens nuvarande planbestämmelser.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-24

•

Kommunstyrelsens beslut § 52 - Planändring och försäljning del av
Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga), 2016-05-31

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut med tillägg till § 18, och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag
med tillägg till § 18.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 121

2017-11-08

Delårsbokslut januari-augusti 2017 med
helårsprognos
Dnr KS 17/0160

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2017 med helårsprognos godkänns.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Martin Normark (L), Hans Åberg (L) och Katarina Olofsson (SD) deltar inte i
beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden
januari till och med augusti 2017. Underlaget utgörs bland annat av
nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 88,6 mnkr (54,5 mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten
med 44,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,7 mnkr. Inga
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 4,1 mnkr. Redovisning av
semesterlöneskuld sker automatiskt från personalsystemet in till
ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt.
Uppbokning har skett med 2,5 mnkr. Pensionskostnaderna redovisar ett
underskott på 4,4 mnkr. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) som
belastar nämndernas lönekostnader täcker inte fullt ut pensionskostnaderna. I
budget för 2018 föreslås PO-pålägget höjas med 1 procent. Nämnderna
uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 63,5 mnkr.
Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 2 mnkr och
finansnettot bidrar till överskottet med 0,6 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,9 mnkr. Det är
26,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 3,1 mnkr. Nämnderna beräknas
lämna ett samlat överskott på 23,7 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med
1,7 mnkr. Av nämnderna beräknas Socialnämnden visa underskott på 9,5 mnkr,
Utbildningsnämnden ett underskott på 9,9 mnkr och Ekonomiskt bistånd 1,3
mnkr. Övriga nämnder beräknas redovisa överskott med Bygg- och
miljönämnden 1,8 mnkr och Kommunstyrelsen 42,7 mnkr. Kultur- och
fritidsnämnden och Tekniska nämnden beräknas redovisa ett nollresultat
jämfört med budget. Pensionskostnaderna beräknas bli 3,2 mnkr högre än
budgeterat liksom semesterlöneskulden 2,5 mnkr. Samtidigt så beräknas
finansnettot bli 2 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-11-08

Fortsättning § 121
Kommuninvest med 2 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella
statsbidrag beräknas bli 6,2 mnkr bättre än budget.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017

•

Delårsbokslut för perioden januari – augusti 2017 med helårsprognos
daterad 26 september 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 122

2017-11-08

Budget 2018
Dnr KS 17/0117

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1.

Skattesatsen för 2018 fastställs till 19:60.

2.

Verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning för 2019-2020
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 25 oktober 2017.

3.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Camilla
Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards
(C) förslag 25 oktober 2017.

4.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 25 oktober 2017.

5.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden varav 20
mnkr som beslutats av fullmäktige i budget 2014 kvarstår i enlighet med
Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa
Edwards (C) förslag 25 oktober 2017.

6.

Uppföljning under 2018 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till
nämnderna för uppföljning i tertial- och årsbokslut.

7.

Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2018.

8.

Kommunstyrelsen får under 2018, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.

9.

Kommunstyrelsen får under 2018 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.

__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Martin Normark (L), Hans Åberg (L) och Katarina Olofsson (SD) deltar inte i
beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 31 maj 2017 budgetdirektiv och tidsplan för
arbetet med budget 2018. Nämnderna presenterade den 4 oktober 2017 sina
budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12 (21)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-11-08

Fortsättning § 122
samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för
budget 2018.
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), kommunstyrelsens förste
vice ordförande Jan Stefanson (KD) och gruppledarna Sara Ridderstedt (MP)
och Lisa Edwards (C) har 25 oktober 2017 lagt fram förslag till
verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning för 2019-2020.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2017
Förslag till Verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning
för 2019-2020

•

Nämndernas budgetsförslag

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Revisionen
Bolagen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 123

2017-11-08

Medborgarlöfte 2018
Dnr KS 17/0273

Beslut
Förslaget till medborgarlöfte för 2018 godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen och lokalpolisområde Järfälla arbetar tillsammans för att öka
tryggheten och minska brottsligheten i Upplands-Bro. Sedan 2017 finns en
samverkansöverenskommelse för att identifiera prioriterade
samverkansområden. Det finns även ett medborgarlöfte för 2017, som består av
konkreta aktiviteter som kommunen och polisen åtar sig att genomföra.
Medborgarlöftet gäller under ett års tid och ska sedan revideras. Nu har ett
förslag till medborgarlöfte för 2018 gemensamt arbetats fram.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Lokalpolisområde Järfälla

Utdragsbestyrkande

14 (21)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 124

2017-11-08

Ersättningstrafiken vid avstängningar
på Mälarbanan
Dnr KS 17/0331

Beslut
Ett gemensamt brev skickas undertecknat av alla gruppledarna till Stockholms
läns landsting.
__________

Sammanfattning
Under sommaren 2017 var det stora påfrestningar på kollektivtrafiken och
många invånare är beroende av en fungerande kollektivtrafik. Att ha en
fungerande pendeltågstrafik är av största vikt eftersom det är enda sättet att ta
sig till och från kommunen med kollektivtrafiken. Samtliga politiska partier i
Upplands-Bro kommun är överens om att ersättningstrafiken vid avstängning
på Mälarbanan denna sommar varit besvärlig och påfrestande. Därför skriver
nu samtliga gruppledare i Upplands-Bro kommun under ett brev som skickas
till Trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2017
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Stockholms läns landsting

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 125

2017-11-08

Ökad polisnärvaro i Bro Centrum
Dnr KS 17/0332

Beslut
1. På moderaternas initiativ har frågan väckts om att skriva ett gemensamt

brev till regeringen och länspolismästaren med flera i syfte att få, bland
annat genom ökad polisnärvaro och ökad synlighet, en ökad trygghet i
vår kommun.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att kalla samman
gruppledarna.
__________

Sammanfattning
Moderaterna vill på Kommunstyrelsens sammanträde väcka ett ärende
”Inbjudan till den styrande koalitionen att skriva gemensamt brev till
regeringen för att få ökad polisnärvaro i Bro Centrum”
Den styrande koalitionens företrädare är positiva till initiativet men anser att
samtliga partier i Kommunstyrelsen ska erbjudas att delta.
Efter diskussion och ajournering av sammanträdet blir det också moderaterna
och Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2017
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Regeringen
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Rapporter

Kommundirektörens rapport
•
•
•
•
•
•

Befolkningsmängd
Mottagandet av nyanlända
Kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd
Trygghetsfrågor
Aktiviteter under höstlovet
Ansökan om platsförordningsvakter

Samhällsbyggnadschefens rapport
•

•
•

Justerandes sign

Kommande aktualitetsprövning av ÖP2010. Tas upp i KS den 31
januari 2018
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat – rapport från skötselrådsmöte
den 6 november
Förberedelser för E.ons transitledning i Kungsängen informationsmöte genomförs den 23 november 2017
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Delegationsbeslut

1.

Antagning till externa anordnare start P5 2017

2.

Friköp av tomträtter, halvår 1, 2017

3.

Friköp av tomträtter 2016

4.

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande
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Anmälningar

1.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2017-09-12

2.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB styrelsesammanträde
2017-09-12

3.

Cirkulär 17:46 - Budgetpropositionen 2018 och höständringsbudgeten för
år 2017

4.

Protokollsutdrag från familjerättsnämndens sammanträde 2017-09-20

5.

Cirkulär 17:44 - Prolongering av avtal om notkopiering inom de
kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017

6.

Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-09-18

7.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september 2017- § 48 Extra sammanträdestid för Utbildningsnämnden i
november 2017

8.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september 2017 - § 49 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2018

9.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september 2017 - § 50 Yttrande på remiss om trygghetspolicy i UpplandsBro kommun

10.

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2018

11.

Cirkulär 17:47 - Budgetförutsättningar för åren 2017-2021

12.

Socialnämndens beslut § 63 - Budgetförslag 2018

13.

Socialnämndens beslut § 65 - Rapportering av ej verkställda och verkställa
beslut, 30 juni 2017

14.

Socialnämndens beslut § 67 - Remissyttrande Utvärdering av
medborgarförslag

15.

Socialnämndens beslut § 69 - Remissyttrande Resepolicy för UpplandsBro kommun

16.

Socialnämndens beslut § 74 - Sammanträdestider för Socialnämnden 2018

17.

Tekniska nämndens beslut § 38 - Nämndbudgetförslag 2018 Tekniska
nämnden
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18.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september - § 51 Yttrande på remiss om uppdaterad resepolicy för
Upplands-Bro kommun

19.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september - Utredningsuppdrag - ny förskola i Tjusta

20.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 17
september 2017 - Verksamhetsrapport delår 2017

21.

Tekniska nämndens beslut § 41 - Sammanträdestider 2018 för Tekniska
nämnden

22.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september 2017 - Budget 2018

23.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september - Behovsanalys - ny förskola i Trädgårdsstaden

24.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 19
september - Yttrande på remiss om utvärdering av medborgarförslag

25.

Remiss - Ny lagstiftning hotar samhällsutvecklingen

26.

Våldsprevention - En start för kommunens våldspreventiva arbete

27.

Förslag till ändring i förbundsmedlemmars ABVA, samt restriktioner i
tillstånd för värmepumpar

28.

Cirkulär 17:48 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

29.

Minnesanteckningar från Kommunala pensionärsrådets (KPR)
sammanträde den 13 september 2017

30.

Godkänd plan för åtgärder i biotopskyddsområdet Hasselbacken, Aspvik
1:4 i Upplands-Bro kommun

31.

Uppgift om skattesats för år 2018

32.

Socialnämndens beslut § 62 - Delårsbokslut 2, 2017

33.

Interpellation till Camilla Jansson om strategi för kommunens äldre
byggnader

34.

Remiss - Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm,
Fi2017/03387/S2

35.

Rekommendation - Upphävande av länsgemensamma riktlinjer för
socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn och ungdomar
Utdragsbestyrkande
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36.

Käppalaförbundets sammanträdesprotokoll från Styrelsemöte 2017-09-26

37.

Revisionsrapport - Hållbar miljömässig utveckling

38.

REK Principer för digital samverkan i Stockholms län

39.

Socialnämndens beslut § 78 - Revidering av Äldreplan 2014-2020

40.

Socialnämndens beslut § 86 - Remissyttrande Trygghetspolicy

41.

Socialnämndens beslut § 88 - Överenskommelse mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

42.

Socialnämndens beslut § 89 - Ansökan om §37-medel från Länsstyrelsen
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