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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2017-08-30
Gemaket, 2017-08-30, kl. 14:00 – 17:30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson, ordförande (S) § 84-100
Jan Stefanson, ordförande (KD), § 74-83, 1:e
vice ordförande § 84-100
Fredrik Kjos, 2:e vice ordförande (M)
Rolf Nersing (S)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Anna Norberg (MP)
Lisa Edwards (C) § 74-82, 84-100
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Anders Åkerlind (M)
Martin Normark (L)
Johan Tireland (SD)
Kaj Bergenhill (M)
Mary Svenberg (S) § 74-83
Christina Brofalk (C) § 83

Mary Svenberg (S) § 84-100
Hibo Salad Ali (S)
Conny Timan (S)
Andrée Wright (MP) § 74-83, 98
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C) § 74-83, 84-100
Mattias Peterson (C)
Göran Malmestedt (M)
Hans Åberg (L)
Kerstin Åkare (V)

Övriga deltagare

Maria Johansson, kommundirektör, Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef, Jennifer
Lendeng, kommunsekreterare, Helena Austrell, pol. sek., Börje Wredén, pol. sek., Ulrika
Gyllenberg, samhällsplanerare, § 98, Karin Svalfors, översiktsplanerare, § 98, Susanna
Evert, samhällsplanerare, § 98 och Kaj Söder, utbildningschef, § 98.

Utses att justera

Anna Norberg (MP)

Justeringens plats och tid

Johan Tireland (SD)

Kommunledningskontoret 2017-09-05
kl. 08:00

Paragrafer

§§ 74 - 100

Underskrifter

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

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

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

Ordförande

Jan Stefanson (KD) § 73-83

Camilla Janson (S) § 84-100

Justerare

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

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

Anna Norberg (MP)

Johan Tireland (SD)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Datum för anslags
uppsättande:

2017-09-05

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-09-27
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-08-30

Innehållsförteckning
§ 74
§ 75

Planprioritering Hösten 2017

§ 76

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp
1– antagande av detaljplan

8

§ 77

Tilläggsavtal till Köpeavtal samt
överenskommelse om exploatering inom
del av Kungsängens Kyrkby 2:1
(Ringvägen) del 1 Tornet

15

§ 78

Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 (Ringvägen) del 2 AB
Upplands-Brohus

17

§ 79

Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 (Ringvägen) del 2 Byggfast

19

§ 80

Förvärv av fastigheten Ekhammar 7:20

21

§ 81

Riktlinjer för bostadsförsörjning

22

§ 82

Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB

27

§ 83

Ansökan om särskilt stöd till
elitidrottsförening

28

§ 84

Ökad kvalitet nattetid i särskild boende för
äldre - rekommendation från Sveriges
Kommuner och Landsting

31

§ 85

Remiss - Regionalt utvecklingsansvar i
Stockholms, Kalmar och Blekinge län

32

§ 86

Samverkansöverenskommelse om
kommunal energi- och klimatrådgivning

34

§ 87

Medborgarförslag angående
djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen

35

§ 88

Medborgarförslag om att sätta upp
informationsskylt på kommunhuset

36

§ 89

Äldreplan 2014 - 2020

38

§ 90

Svar på motion om hur de kommunala
skolorna arbetar förebyggande för att
förhindra smittspridning

41

§ 91

Svar på motion om att utreda hur
kommunens förebyggande arbete och
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam
sjukdom ser ut

43

§ 92

Motion om policy för internationalisering

46

Antagande av detaljplan för Finnsta 1:230
m.fl. (förskolan Blomman)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 93

Motion om framtagande av handlingsplan
kring särskilt begåvade barn

47

§ 94

Remiss - Utvärdering av
medborgarförslag, dnr KS 16/0336
Redovisning av obesvarade motioner

50

§ 96

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2017

52

§ 97

53

§ 98

Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredning 2018
Rapporter

§ 99

Delegationsbeslut

58

§ 100

Anmälningar

60

§ 95

Justerandes sign

2017-08-30

Utdragsbestyrkande

51

56

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 74

2017-08-30

Planprioritering Hösten 2017
Dnr KS 17/0248

Beslut
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag men med följande
ändringar i prioritetsordningen:
1.
2.
3.
4.

2 (1) Köpmanvägen
1 (2) Tibbleängen (HSB Bostad AB), Kungsängens-Tibble 1:470
1 (2) Ålsta –Aspvik-Ensta
1 (2) Ullevi gamla tomt (Tidigare Skällsta verksamhetsområde) Del av
Klöv och Lilla Ullevi 1:5 och Bro-Skällsta 1:38 m.fl.
5. 1 (2) Viby 19:3 (Genova Coop Brunna)
6. 3 (2) Vattentornsparken (del av Kungsängens kyrkby 4:269)
7. 1 (2) Villa skoga
__________

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Mary Svenberg (S) Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att anta Samhällsbyggnadskontorets
förslag till beslut men med följande ändringar i prioritetsordningen, där
siffrorna inom parentes är Samhällsbyggnadskontorets prioritering:
1. 2 (1) Köpmanvägen
2. 1 (2) Tibbleängen (HSB Bostad AB), Kungsängens-Tibble 1:470
3. 1(2) Ålsta –Aspvik-Ensta
4. 1 (2) Ullevi gamla tomt (Tidigare Skällsta verksamhetsområde) Del av
Klöv och Lilla Ullevi 1:5 och Bro-Skällsta 1:38 m.fl.
5. 1 (2) Viby 19:3 (Genova Coop Brunna)
6. 3 (2) Vattentornsparken (del av Kungsängens kyrkby 4:269)
7. 1 (2) Villa skoga
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar att arbetet med detaljplaner under hösten 2017 ska ske efter den
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 74
planprioritering som finns redovisad som bilaga till förvaltningens
tjänsteskrivelse med följande ändringar:
Planuppdrag som ändras från Prioritet 1 till Prioritet 2;
Detaljplan för Köpmanvägen, del av Härnevi 1:71, (UpplandsBrohus) Inriktningen behöver revideras, vilket även anges i
sammanställningen.
Rankhus, Detaljplaneetapp 1 Samordning med utbyggnad av trafikplats bör
tydliggöras
Klövberga (Bro-Önsta 2:10 och del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5) Anpassning
till Bro Park vad gäller utformning och inriktning av nya verksamheter
Planuppdrag som ändras från Prioritet 2 till Prioritet 1;
Korsängen (Korsängen 1:21, 1:41 m.fl.) Såväl markanvisningstävling som
planarbete behöver ges tillräckliga resurser
Säbyholm 5:1 m.fl. Angeläget att utvecklingen i området inte stannar upp
Ekhammars gård, (Ekhammar 4:211, 4:269) Tillräckliga resurser krävs för att
samordna natur/kulturmiljö och utbyggnadspotential
Planuppdrag som ändras från Prioritet 2 till Prioritet 3;
Södra Finnsta (Finnsta 1:14 m.fl.) Förändringar behöver kopplas till
utbyggnadsstrategin för hela Bro tätort
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164 m.fl.) Nytt samråd med lägre
exploateringsgrad behövs innan planen förs vidare
Vattentornsparken (del av Kungsängens kyrkby 4:269) Förutsättningarna
behöver ses över för anpassning till plats och miljö

Sammanfattning
I en situation då det är högt tryck på kommunen att snabbt ta fram planer är det
viktigt att samhällsbyggnadskontoret och politikerna har en samstämmig bild
av vilka planer som är viktigast att prioritera. Därför skrivs en planprioritering
fram två gånger per år. Denna tjänar som underlag för att fördela resurser inom
Samhällsbyggnadskontoret men är också till hjälp för att kommunicera med
exploatörer. Klassificeringen sker i fyra klasser där prioritet 1 tilldelas de
ärenden som har störst allmänintresse genom att möjliggöra ett attraktivt och
varierat bostadsbyggande eller offentlig och kommersiell service.

Fortsättning § 74

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

•

Planprioritering den 30 augusti 2017

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förlag till beslut. Enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag med ändringar i prioritetsordningen enligt
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Mary Svenberg (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) och enligt Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld
(M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg
(MP) och Lisa Edwards (C) förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Martin Normark
(L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill
(M) och Anders Åkerlind (M) förslag.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att Rankhusskogen inte ska bebyggas därför menar vi att
Rankhus detaljplaneetapp 1 ska nedprioriteras.
Vi anser att Tibblängen Kungsängens-Tibble 1:470 och Korsängen borde
snabbas på då de bebyggelserna som kan byggas där tar i anspråk redan
hårdgjord mark.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 75

2017-08-30

Antagande av detaljplan för Finnsta
1:230 m.fl. (förskolan Blomman)
Dnr KS 15/0452

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande tillhörande detaljplan för
Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan Blomman)
2. Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl.
(förskolan Blomman) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen
(2010:900).
__________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2014-06-03 § 35 föreslå kommunstyrelsen att
ny detaljplan upprättas för Finnsta 1:230 (Blommans förskola) för att
möjliggöra en utbyggnad av befintlig förskola. Bakgrunden till begäran är att
Utbildningskontoret ser att det stadigt ökande barnantalet i kommunen kommer
att fortsätta öka även de kommande åren. För att möjliggöra tillbyggnad av
förskolan behöver en ny detaljplan upprättas där kvartersmarken för
skoländamålet utökas att omfatta angränsande grönområde öster och söder om
förskoletomten. Trafiksituationen kring förskoleområdet föreslås även
förbättras för säkrare och enklare tillfart.

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010, kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2012, § 162

•

Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts
beslut den 27 augusti 2014 § 41

•

Utbildningsnämndens beslut den 3 juni 2014 § 35

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2017

•

Plankarta, den 9 augusti 2017

•

Planbeskrivning, den 9 augusti 2017

•

Granskningsutlåtande, den 9 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 76

2017-08-30

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro, upprättat
den 17 oktober 2014 och reviderat den 15 augusti 2017, antas i enlighet
med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
2. Utlåtande efter utställning, tillhörande etapp 1 av Trädgårdsstaden i
Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
3. Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för etapp 1 av
Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro, upprättat
den 17 oktober 2014 och reviderat den 15 augusti 2017, antas i enlighet
med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
2. Utlåtande efter utställning, tillhörande etapp 1 av Trädgårdsstaden i
Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
3. Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för etapp 1 av
Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Förslag till detaljplan för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro, upprättat
den 17 oktober 2014 och reviderat den 15 augusti 2017, antas i enlighet
med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10), med ändring att
planen som mest medger 3 våningar plus inredd vind, samt att
parkeringen längs järnvägen medges i två plan.
2. Utlåtande efter utställning, tillhörande etapp 1 av Trädgårdsstaden i
Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
3. Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för etapp 1 av
Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017, godkänns.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) stödjer Martin Normark (L) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 76
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet
återremitteras för justeringar i enlighet med Liberalernas förslag och för att alla
etapper av Trädgårdsstaden samt infartsparkeringar med mera ska kunna
behandlas samlat.
Martin Normark (L) ställer sig bakom Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag om
att ärendet ska återremitteras.
Johan Tireland (SD) ställer sig bakom Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag om
att ärendet ska återremitteras.

Sammanfattning
Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra byggandet
av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen
omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall i
närheten av denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära
pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är
den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i
planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Hela programområdet inrymmer ca
1250 lgh och ett gestaltningsprogram har tagits fram som omfattar helheten.
Området pekas i översiktsplanen ut som utbyggnadsområde för bostäder.
Området kommer att ha trädgårdsstaden som förebild och strävar efter att
anpassa tillkommande gatunät och bebyggelse efter den byggnadsskala som
finns i Bro och ta tillvara de karaktärsskapande naturmiljöer som finns på
platsen idag.
Förslag till ny detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1) nr 1302, har
handlagts enligt regler för normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10 .
Planen sändes ut för utställning med möjlighet att lämna synpunkter senast
under tiden 14 oktober – 21 november 2016
Efter utställningen har revideringar och kompletteringar av planen gjorts.
Förvaltningen bedömer att de är av så begränsad omfattning att en ny
utställning av planförslaget ej behöver göras.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Översiktsplan 2010, Antagen 15 december 2011 Kf § 162

•

Beslut om förvärv av Brogård 4:1, 16 juni 2004, Kf § 61

•

Beslut om programsamråd, 28 maj 2008, Kf § 73

•

Beslut om återremiss, 6 oktober 2010, Ks § 116
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-08-30

Fortsättning § 76
•

Planprogram för Trädgårdsstaden i Bro, reviderat i mars 2011

•

Samrådsredogörelse för programmet, 25 mars 2011

•

Beslut om godkännande av planprogrammet 5 maj 2011, Kf § 31

•

Beslut om planuppdrag, 18 maj 2011, Ks SBU § 52

•

Beslut om plansamråd, Ks 5 november 2014, §155

•

Beslut om planutställning, Ks 31 augusti 2016, §112

•

Plankarta i två delar, 16 augusti 2017

•

Planbeskrivning, 16 augusti 2017

•

Genomförandebeskrivning, 15 augusti 2017

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Särskild sammanställning, 16 augusti 2017

•

Gestaltningsprogram, 17 oktober 2014

•

Strukturplan, 17 oktober 2014

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Beslutsgång 1
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag
eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 76
Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Mary Svenberg (S)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster om att ärendet ska avgöras idag och sju
(7) nej-röster om att ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det då återstår två förslag till beslut. Enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag och enligt Martin Normark (L) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta enligt Martin Normark (L) förslag
röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-08-30

Fortsättning § 76

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Mary Svenberg (S)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Jan Stefanson (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster till Samhällsbyggnadskontorets förslag
och sju (7) nej-röster till Martin Normark (L) förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag med motiveringen:
”Trädgårdsstaden blir det första man ser när man anländer till Bro med tåget
och det är viktigt att denna entré blir attraktiv. Området med sin ringlande bäck
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och kollektivtrafiknära läge har alla förutsättningar att bli ett attraktivt område
för bostäder, förskolor, skolor och kommersiella verksamheter.
Trädgårdsstaden som idé kännetecknas av småskalighet och varierande
bebyggelse med inslag av offentliga byggnader, små torg med butiker och
skolor. Viss terräng lämnas obebyggd och gestaltas som park- eller
naturområden. Trädgårdsstadens idé om småskaligt boende inom begränsat
utrymme med byggnader i varierande storlek och ett visst utbud av service
passar bra på det aktuella området i Bro. I stort sett svarar den föreslagna
detaljplanen mot dessa ambitioner. Vissa justeringar bör dock göras. Det är
vidare angeläget att genomförandet av planen sker med största omsorg.
Ett skäl för kommunstyrelsens beslut om inriktning av planprogrammet var att
undvika en heltäckande dominerande mur av bebyggelse gentemot Gamla Bro
som skulle förstärka den barriär som järnvägen utgör. Förslagets utformning av
fasader har i kombination med förskjutningar försökt ge en behövlig variation,
men hushöjderna i detta avsnitt är för höga. Förslaget innebär i praktiken 5
våningar inklusive inredd vind. Det riskerar att åstadkomma den oönskade
muren av bebyggelse och är inte anpassad till Gamla Bro. Planen behöver när
den nu ska antas av kommunfullmäktige ändras till att som mest medge 3
våningar plus inredd vind.
När området i Trädgårdsstadens västra del nu förutsätts ingå i en senare etapp
får det inte innebära att en permanent gång- och cykelförbindelse mot Jursta
försenas. Den behöver iordningställas så snart som möjligt. Det är vidare
viktigt att de delar av Trädgårdsstaden som ska genomföras i senare etapper till
fullo svarar mot ambitionerna om att skapa en trädgårdsstad och i enlighet med
gestaltningsprogrammet för Trädgårdsstaden.
Trädgårdsstaden i Bro behöver samspela med Bro samhälle som helhet och
med omgivande landsbygd, såväl med hänsyn till kulturmiljön som till
funktion. En viktig aspekt är tillgängligheten till stationen för såväl
kollektivtrafik och cyklister som för bilburna. Infartsparkering planeras med ca
200 platser. Det troligaste är att detta inte kommer att räcka. Redan idag är
behovet av infartsparkering stort.
Med tanke på att andelen pendlare som åker från Bro station kan förväntas öka
kraftigt när Bro får en turtäthet på pendeltågen som motsvarar Kungsängens
behöver det planerade antalet parkeringsplatser utökas. Det bör prövas att
bygga parkeringsplatserna längs järnvägen i två plan istället för i ett. Den
föreslagna passagen under spåren i stationens västra del behöver projekteras
skyndsamt. Det ger möjlighet till infartsparkering norr om spåren. Det ökar
även kontakten mellan Trädgårdsstaden och Gamla Bro, underlättar för
busstrafik och minskar järnvägens barriäreffekt. En sådan lösning möjliggör
även en uppgång i stationens västra del, vilket kommer att behövas med det
ökade antalet pendlare och för att förbättra tillgängligheten till stationen för
gående och cyklister inom en vid radie. Planen borde ha utökats med
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infartsparkering norr om spåren och en uppgång i stationens västra del, men det
får nu ske i ett separat planarbete.
Det är viktigt att säkerställa möjligheten till ytterligare spår. Förslaget innebär
visserligen att ett ytterligare spår söder om nuvarande är möjligt, men borde
även ha gett den planmässiga förutsättningen för en faktisk utbyggnad. En
utökning av pendeltågens turtäthet måste ske även för Bro. Det hade varit både
naturligt och angeläget att aktuell detaljplan för Trädgårdsstaden skulle ha
använts för att möjliggöra en snabb utbyggnad av ett förbigångsspår, som kan
vara en viktig förutsättning för detta. Planen borde därför senast i
granskningsskedet ha utökats med för detta ändamål behövliga spårområde och
borde ha innehållit de beskrivningar och överväganden som krävs för att en
separat järnvägsplan inte ska behövas.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
”Vi ställer oss bakom yrkandet på återremiss då vikten av att Trädgårdsstaden
förblir en Trädgårdsstad är av yttersta vikt.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Riksbyggen
Stena fastigheter AB
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Tilläggsavtal till Köpeavtal samt
överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1
(Ringvägen) del 1 Tornet
bostadsproduktion AB
Dnr KS 15/0686

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Tilläggsavtal till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del
av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1 godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till ett Tilläggsavtal till Köpeavtal
samt Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 1 tillsammans med avtalsparten Tornet
bostadsproduktion AB (organisationsnummer 556796-2682).
Förslaget till Tilläggsavtal är framtaget den 19 juni 2017 och har tagits fram i
syfte att förtydliga ansvarsförhållandet mellan kommunen och Tornet
bostadsproduktion AB. Jämfört med tidigare beslutat Köpeavtal samt
Överenskommelse innehåller Tilläggsavtalet tydligare skrivningar om
allmänhetens tillgång till gångvägar inom fastigheten och kommunens tillgång
till kvartersmarken där en del av ett parkeringstorg är planerat att byggas.
Utöver detta har skrivningen om ansvarsfördelningen för utbyggnad av
allmänna anläggningar förtydligats så att den överensstämmer med aktuell
lagstiftning.
Tilläggsavtalet ersätter efter beslut delar av det tidigare beslutade Köpeavtalet
samt Överenskommelse mellan kommunen och Tornet bostadsproduktion AB.

Beslutsunderlag
•
•

•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2017
Tilläggsavtal till Köpeavtal samt Överenskommelse inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1, framtaget den 19
juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut om Köpeavtal samt Överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen)
del 1 den 17 september 2014 § 94
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Beslutet skickas till:
•
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Tornet bostadsproduktion AB
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Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 (Ringvägen) del 2 AB
Upplands-Brohus
Dnr KS 17/0185

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till Köpeavtal samt
Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 tillsammans med avtalsparten AB Upplands-Brohus
(organisationsnummer 556094-8613).
Förslaget är framtaget den 5 juni 2017 och beskriver ansvarsförhållandet
mellan kommunen och AB Upplands-Brohus inför att kommunen säljer mark
och arbetet med att genomföra en del av detaljplanen för Ringvägen del 2
startar.
I förslaget till Köpeavtal samt Överenskommelse framgår det bland annat att
AB Upplands-Brohus ska bygga cirka 80-100 lägenheter inom den fastighet
som kommunen säljer.
Köpeavtalet samt Överenskommelsen ersätter efter beslut det tidigare beslutade
markanvisningsavtalet mellan kommunen och AB Upplands-Brohus.

Beslutsunderlag
•
•

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2017
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2, framtaget den 5 juni
2017
Kommunstyrelsens beslut om markanvisningsavtal den 7 maj 2014 § 59

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
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”Moderaterna och Liberalerna anser att den stora skillnaden i marknadspris vid
försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus och externa Bygg-Fast
AB inte enbart kan förklaras av tid (ca 3 år).
Finns en rabatt vid försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus?
En rabatt som i så fall skattebetalarna står för.
Vi anser att den stora skillnaden i pris behöver utredas.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
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Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 (Ringvägen) del 2 ByggFast AB
Dnr KS 17/0185

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens
Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen avslår
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till Köpeavtal samt
Överenskommelse om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 tillsammans med avtalsparten Bygg-Fast AB
(organisationsnummer 556454-1703).
Förslaget är framtaget den 20 juni 2017 och beskriver ansvarsförhållandet
mellan kommunen och Bygg-Fast AB inför att kommunen säljer mark och
arbetet med att genomföra en del av detaljplanen för Ringvägen del 2 startar.
I förslaget till Köpeavtal samt Överenskommelse framgår det bland annat att
Bygg-Fast AB ska bygga cirka 70 lägenheter inom den fastighet som
kommunen säljer.
Köpeavtalet samt Överenskommelsen ersätter efter beslut det tidigare beslutade
markanvisningsavtalet mellan kommunen och Bygg-Fast AB:s dotterbolag
Culmen AB.

Beslutsunderlag
•
•
Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2017
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• Köpeavtal samt Överenskommelse inom del av Kungsängens Kyrkby
2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2, framtaget den 20 juni 2017
• Kommunfullmäktiges beslut om markanvisningsavtal den 11 juni 2014
§ 78

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut,
Samhällsbyggnadskontorets förslag och Johan Tireland (SD) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:
”Vi reserverar oss mot det monstruösa punkthuset som på intet sätt gynnar ett
trivsammare, vackrare eller mer välkomnande centrum. Visserligen behöver
det byggas bostäder. Men det ska byggas med eftertänksamhet och ett
långsiktigt mål när det gäller det estetiskt viktiga med en nybyggnation som
smälter in med den befintliga känslan i omgivningen. Vi anser att den liggande
detaljplanen inte tar tillräckligt med hänsyn till detta.”

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna anser att den stora skillnaden i marknadspris vid
försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus och externa Bygg-Fast
AB inte enbart kan förklaras av tid (ca 3 år).
Finns en rabatt vid försäljning av mark till egna bolaget Upplands-Brohus?
En rabatt som i så fall skattebetalarna står för.
Vi anser att den stora skillnaden i pris behöver utredas.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg-Fast AB
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Förvärv av fastigheten Ekhammar 7:20
Dnr KS 17/0247

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt gällande
fastigheten Ekhammar 7:20 enligt exploateringsavdelningens förslag.
__________

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Ekhammar 7:20 har kommit överens med
Exploateringsavdelningen om att överlåta fastigheten till kommunen för en
köpeskilling om 4 375 000.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2017

•

Köpekontrakt, den 9 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Säljaren
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Riktlinjer för bostadsförsörjning
Dnr KS 17/0017

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun men med
följande ändringar:
Stryka punkt 5 på sidan 4 under rubriken Riktlinjer för att nå målet, då syftet i
punkten tillgodoses på sidan 5 i punkt ett under målet.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Mary Svenberg (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att anta Samhällsbyggnadskontorets
förslag med följande ändringar:
Stryka punkt 5 på sidan 4 under rubriken Riktlinjer för att nå målet, då syftet i
punkten tillgodoses på sidan 5 i punkt ett under målet.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen avslår
Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att besluta anta riktlinjer för
bostadsförsörjning i enighet med Liberalernas förslag.

Sammanfattning
Alla kommuner är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med att
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning är att kommunerna ska analysera sina
behov på bostadsområdet, och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa
bostadsförsörjningen.
Riktlinjerna innehåller kommunens bostadspolitiska mål och riktlinjer för
bostadsbyggandet. Riktlinjerna pekar också ut ett antal aktiviteter som den
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kommunala förvaltningen och det kommunala bostadsföretaget ska genomföra
för att förbättra bostadssituationen i kommunen.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning i är ett styrdokument för Upplands-Bro
kommun och för de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2017

•

Samhällsbyggnadskontorets remissammanställning den 10 juli 2017

•

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Enligt
Samhällsbyggnadskontoret med ändringar enligt Jan Stefanson (KD), Rolf
Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa Edwards (C) förslag,
enligt Johan Tireland (SD) och enligt Martin Normark (L).
Ordförande ställer Samhällsbyggnadskontoret med ändringar enligt Jan
Stefanson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S),
Mary Svenberg (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) mot Johan Tireland (SD) förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontoret med ändringar enligt Jan Stefanson (KD), Rolf
Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa Edwards (C) förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:
”Det framgår tydligt i remissammanställningen att kommunens styrande
majoritet ämnar åsidosätta den "normala" bostadskön där de svenska
medborgarna och våra ungdomar står placerade, för att istället gynna
nyanlända i olika åldrar. Det är rent utsagt förkastligt och ett slag i ansiktet på
kommunens befintliga medborgare som gör rätt för sig. Varför jobbar inte den
styrande majoriteten lika aktivt för våra svenska ungdomar?”

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut. Enligt
Samhällsbyggnadskontoret med ändringar enligt Jan Stefanson (KD), Rolf
Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S),
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Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa Edwards (C) och enligt
Martin Normark (L).
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Stefanson (KD), Rolf Nersing (S),
Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Sara
Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa Edwards (C) förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:
”Utgångspunkter
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål för
mandatperioden 2014- 2018. Genom majoritetsförhållandena i
kommunfullmäktige har inte Liberalernas förslag till mål och direktiv fått
gehör. Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen, som är de första som
kommunen tar fram utifrån aktuell lagstiftning, har brister och behandlar
endast de närmaste åren. De ska utvärderas och uppdateras om två år, på våren
2019, med stöd i då gällande mål för kommunens utveckling.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna
särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Den bostadsmarknadsanalys som tagits fram är i huvudsak ett bra underlag,
men analys av särskilt efterfrågan på bostäder och marknadsförutsättningar
brister.
Mot den bakgrunden utgör aktuella riktlinjer endast ett komplement till av
kommunfullmäktige 2011 antagen översiktsplan med 2017 antagen fördjupad
översiktsplan för landsbygden, samt bottnar även i Vision 2035. De utgör även
komplement till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar om i
det årliga budgetarbetet.
Oavsett formerna för planering och beslutsfattande är bostadsförsörjning och
en positiv långsiktigt hållbar utveckling av Upplands-Bro avgörande frågor för
kommunen i det skede med kraftig tillväxt som vi befinner oss i.
Upplands-Bro behöver rustas för tillväxt och trygghet!
Upplands Bro tillhör en av Sveriges snabbaste växande kommuner. Varje år
flyttar ca 500 personer hit. Här erbjuds möjlighet att skaffa sig bra bostäder och
boendemiljöer på bekvämt avstånd från Stockholm till en överkomlig kostnad.
I kommunen finns ett vettigt utbud av barnomsorg, skolor, äldreboenden,
idrottsanläggningar, närservice mm.
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Här finns en aktiv landsbygd både för boende, företagande och härliga fritidsoch naturupplevelser. Upplands Bro är en härlig kommun att bo, verka och leva
i, inte undra på att så många väljer att flytta hit.
Som även betonas i bostadsmarknadsanalysen tillhör Upplands-Bro kommun
Stockholms län och ligger i det kraftigt växande Storstockholm, vid gränsen
mot Uppsala län. Kommunen ligger också mitt i Mälardalen, en av Sveriges
mest expansiva storstadsregioner som har ett strategiskt läge både i Sverige och
i Norden. En utgångspunkt för kommunens befolkningsprognos är att här
kommer att produceras fler bostäder per år än vad som någonsin har gjorts
tidigare. Befolkningsprognosen utgår från en produktion av mellan 400 och
700 bostäder per år.
Satsa på bättre boendemiljöer!
En slutsats av det enorma trycket på fler bostäder i kommunen, som måste
lyftas i riktlinjerna för bostadsförsörjning, är att det ställer höga krav på
förnuftig planering av nya bostadsområden och utformning av framtida
bebyggelse. Nya miljonprogramsområden kan inte accepteras. Kommunens
bostadspolitik måste präglas mer av omsorg om de som ska bo i de områden
som byggs och de som redan bor där och inte bara av att köra igenom projekt
så snabbt som möjligt. Ett särskilt ansvar vilar på planering och politiskt
ansvarstagande i skeden när marknad och tidsanda driver utvecklingen
kraftfullt. Framtiden formas nu.
Liberalerna vill utveckla en planprocess som bättre tar fasta på det unika i varje
område eller kommundel som ska utvecklas. Vi vill i ökad utsträckning
upprätta områdesplaner för olika delar i kommunen, som kan förenkla och
förbättra arbetet med detaljplaner och bygglov. Att bygga hållbart handlar även
om att beakta de psykosociala aspekterna. Man ska kunna trivas i sitt område,
inte bara i sin bostad. Må-bra perspektivet ska prägla alla planer.
Liberalerna vill satsa på att lyfta tråkiga och ogästvänliga miljöer i kommunen.
Stora delar av centrala Bro ska ges ett rejält lyft vad gäller trygghets- och
trivselfaktorer och en medborgardialog om Brunnas utveckling ska
genomföras. Vi vill också att kommunen tar en större roll i planering och
genomförande av attraktiva och trygga parkeringar vid kollektivtrafik och
centrum.
Upplands-Bro är i en mycket expansiv fas vad gäller byggande. Det gäller
därför att bygga med klokhet så att vi inte återupprepar de misstag som gjordes
i samband med byggandet av miljonprogrammet. Vi ser därför att några viktiga
ledstjärnor bör känneteckna byggandet:
o Bygg blandat och på ett sätt så att vi skapar långsiktigt attraktiva
områden
Justerandes sign
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o Bro, Kungsängen och Brunnas karaktärer ska bevaras och förstärkas
o Förbättra medborgardialogen vid nybyggnationen och bygg med hänsyn
till befintligt boende och miljöer
o Verka för att det byggs in lokal service i form av butiker m.m. i den nya
byggnationen
o Räkna på allvar in de möjligheter som kommunen kan erbjuda i form av
byggande på landsbygden och konkretisera investeringsplaner för VA t
ex till norra kommundelen
Särskilda riktlinjer
Utöver vad som ovan angetts anser Liberalerna att vissa riktlinjer i den
mångfald av direktiv som är möjliga att uttrycka som styrande för arbetet med
bostadsförsörjningen är värda att särskilt framhålla;
Kommunen ska föra en aktiv markpolitik genom att möjliggöra strategiska
markförvärv på kort och lång sikt.
Kommunen ska prioritera att färdigställa påbörjade planer framför att starta nya
större planprojekt.
Kommunen ska särskilt pröva hur efterfrågan på mindre bostäder för
ungdomar, studenter och andra, på bästa sätt kan mötas.
Kommunen ska bättre samordna planeringen för särskilda boenden och andra
former av äldreboenden, för att möta en ändrad demografisk struktur och
säkerställa goda boende- och livsmiljöer även för äldre.”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
Länsstyrelsen i Stockholm
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 82

2017-08-30

Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunföretag AB
Dnr KS 17/0199

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i december 2008 ett borgenstak för UpplandsBro Kommunföretag AB på 127 000 000 kronor. I dagsläget är detta uppdelat
på två lån, ett med rörlig ränta och ett med fast ränta. Det lån med fast ränta har
vid förfall nu omsatts till nu fast period. Då tidigare borgensbeslut i fullmäktige
inte var formulerat på det sätt som Kommuninvest kräver rörande borgen
såsom för egen skuld behöver ett nytt beslut fattas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunföretag AB
Revisorerna
Kommuninvest i Sverige AB
Akt

Utdragsbestyrkande
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§ 83

2017-08-30

Ansökan om särskilt stöd till
elitidrottsförening
Dnr KS 17/0127

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Bro-Bålsta golfklubbs ansökan om särskilt stöd till
elitidrottsförening och ger ett bidrag om 30 000 kr.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar Bro-Bålsta golfklubbs ansökan om särskilt stöd till
elitidrottsförening och ger ett bidrag om 30 000 kr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) föreslår Kommunstyrelsen att ärendet återremitteras
med hänvisning till att merkostnad vid resor betraktas.
Martin Normark (L) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) om att
återremittera ärendet.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind förslag om att
återremittera ärendet.

Sammanfattning
Bro-Bålsta golfklubb ansöker om särskilt stöd till elitidrottsförening för att
möjliggöra ett fullvärdigt deltagande i golfens SM Klubblag 2017. Bro-Bålsta
Golfklubbs ansöker om 34 000 kronor per respektive dam- och herrlag, totalt
68 000 kronor.
Kultur- och fritidskontoret rekommenderar ett bidrag på 30 000 kronor utifrån
att tävlingen genomförs vid ett avskilt tillfälle och inte förefaller medföra
merkostnader för omfattande och långa resor. Kommunledningskontoret
instämmer i Kultur- och fritidskontorets bedömning.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2017

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29 den 7 juni 2017

•

Ansökan från Bro-Bålsta golfklubb daterad den 28 februari 2017

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning 83

Jäv
Lisa Edwards (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Christina Brofalk (C)
går in som ledamot.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag
eller om ärendet ska återremitteras. Kommunstyrelsen finner att ärendet ska
avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsens ska avgöra ärendet idag röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Mary Svenberg (S)

X

Christina Brofalk (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Utdragsbestyrkande
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Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster om att ärendet ska avgöras idag och sju
(7) nej-röster om att ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
”Det är viktigt att alla ansökningar om särskilt stöd för elitidrottsföreningar
behandlas på samma sätt. Vid kommunstyrelsens sammanträde saknades
information om tidigare beslutade rutiner avseende stöd för
elitidrottsföreningar. Denna information är viktigt för beslutet varför vi
tvingades yrka på återremiss, även om vi ställer oss mycket frågande till varför
ärendet dragit ut så långt i tiden innan det kommit till kommunstyrelsen.”
Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Kjos
(M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders
Åkerlind (M) förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till med motiveringen som
lyder:
” Vi står bakom förslaget på återremiss med hänvisning till bristande material i
handlingar och den då medföljande risken om att olika elitidrotter behandlas
utan likvärdighet. Kommunen behöver följa samma riktlinjer gällande bidrag
till alla elitidrotter.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Bro-Bålsta golfklubb

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 84

2017-08-30

Ökad kvalitet nattetid i särskild boende
för äldre - rekommendation från
Sveriges Kommuner och Landsting
Dnr KS 17/0186

Beslut
Kommunstyrelsen antar Sveriges kommuners och landstings rekommendation
om ökad kvalitet nattetid i särskilt boende.
__________

Sammanfattning
För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende
för äldre så har Sveriges kommuners och landsting (SKL) tagit fram en
rekommendation om hur kommunerna kan arbeta för att uppnå regeringens
mål. I rekommendationen så anger SKL fyra viktiga områden som är
förutsättningar för att uppnå målen. Områdena är koll på läget, planera utifrån
individens behov, ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens
möjligheter samt ledarskap.
Socialnämnden konstaterar att nämnden redan uppfyller de arbetssätt som SKL
föreslår i sin rekommendation förutom inom området koll på läget. Detta
område kan säkerställas genom att följa upp denna punkt på nämndens årliga
kvalitetsuppföljningar inom särskilda boenden (SÄBO).

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 juli 2017

•

Socialnämndens beslut § 52 den 23 maj 2017

•

Promemoria från SKL med rekommendation för arbete med ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre daterad den 15 december
2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 85

2017-08-30

Remiss - Regionalt utvecklingsansvar i
Stockholms, Kalmar och Blekinge län
Dnr KS 17/0193

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets förslag till
remissyttrande till Finansdepartementet:
Regional utveckling och tillväxt är av stor vikt för framtida generationer.
Förslagen i promemorian flyttar utvecklingsansvaret närmare medborgarna,
vilket Upplands-Bro kommun ser positivt på ur ett demokratiperspektiv.
Upplands-Bro kommun ser inga negativa konsekvenser med de förslag som
framförs i promemorian.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets förslag till
remissyttrande till Finansdepartementet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) förslår att Kommunstyrelsen beslutar att kommunen lämnar
följande remissyttrande till Finansdepartementet:
Regional utveckling och tillväxt är av stor vikt för framtida generationer.
Förslagen i promemorian flyttar utvecklingsansvaret närmare medborgarna,
vilket Upplands-Bro kommun ser positivt på ur ett demokratiperspektiv.
Upplands-Bro kommun ser inga negativa konsekvenser med de förslag som
framförs i promemorian.

Sammanfattning
Finansdepartementet har remitterat departementspromemorian ”Regionalt
utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län” (Ds 2017:20) till
bland annat Upplands-Bro kommun för yttrande.
Stockholms, Kalmar och Blekinge läns landsting har hos regeringen ansökt om
att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I en
departementspromemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i
stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 juli 2017

•

Departementspromemorian ”Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms,
Kalmar och Blekinge län” (Ds 2017:20)

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Finansdepartementet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 86

2017-08-30

Samverkansöverenskommelse om
kommunal energi- och klimatrådgivning
Dnr KS 17/0214

Beslut
Kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelsen om kommunal energioch klimatrådgivning i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
__________

Sammanfattning
Storsthlms (före detta KSL) styrelse beslutade den 22 juni 2017 att
rekommendera kommunerna i länet att anta en samverkansöverenskommelse
om kommunal energi- och klimatrådgivning.
Förslaget till överenskommelse har utformats i samråd med en
beredningsgrupp och en arbetsgrupp. Båda grupperna har haft representation
från Upplands-Bro kommun.
Den nya överenskommelsen ska leda till en tydligare styrning och öka
förutsättningarna för samarbete mellan kommunerna när det gäller energi- och
klimatrådgivning.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 juli 2017.

•

Förslag till samverkansöverenskommelse med bilaga.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Storsthlm

Utdragsbestyrkande

34 (62)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 87

2017-08-30

Medborgarförslag angående
djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen
Dnr KS 17/0100

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

Sammanfattning
Den 26 mars 2017 inkom Nathalie Nilsson med ett medborgarförslag angående
djurskyddskrav vid offentlig upphandling. Nathalie Nilsson vill att de
mejeriprodukter som upphandlas här i kommunen lever upp till den svenska
djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter
som serveras kommer från kor som har fått beta ute.
Upplands-Bro kommun strävar efter att upphandla produkter av hög kvalitet.
Utöver kraven enligt förordningen EG 834/2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter har Upplands-Bro kommun ställt krav på att
mjölkkor under betesperioden ska kunna vistas ute större delen av dygnet.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 2017-07-18
Upplands-Bro kommuns Ska-krav Livsmedel Kolonial UH-2016-176

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 88

2017-08-30

Medborgarförslag om att sätta upp
informationsskylt på kommunhuset
Dnr KS 16/0111

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslaget är bra, att öka och utveckla information till kommunens innevånare
är en viktig fråga. Då informationstavlor och andra informationskanaler är
kopplade till kostnader hänskjuts frågan till kommande budgetberedning

__________
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
I nuläget är det inte är aktuellt att sätta upp en informationstavla på
kommunhusets fasad, men det kan bli möjligt i ett framtida scenario.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar föreslår
Kommunfullmäktige att förslaget är bra, att öka och utveckla information till
kommunens invånare är en viktig fråga. Då informationstavlor och andra
informationskanaler är kopplade till kostnader hänskjuts frågan till kommande
budgetberedning

Sammanfattning
Jeanethe Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att Kommunen
ska sätta upp en informationstavla på kommunhusets fasad. Enligt förslaget
säger Jeanethe att den gärna får vara digital och innehålla dagsrelevant
information så som datum, tid, veckodag, samt annan information som
kommunen anser vara viktig; exempelvis antal kommuninvånare, hur mycket
energi solpanelerna genererar, och samhällsviktig information. Ärendet har
efter beslut i Kommunfullmäktige lämnats över till Kommunstyrelsen för
beslut.
Då det ekonomiska utrymmet saknas för att finansiera projektet
rekommenderar Kommunledningskontoret att besvara medborgarförslaget med
att det i nuläget inte är aktuellt att genomföra, men att det kan bli möjligt i ett
framtida scenario.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt den 29 mars
2016
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 88
•

Kommunfullmäktiges beslut § 45 den 11 maj 2016

•

Skyltprogram för Upplands-Bro kommun 2015

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 juli 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 89

2017-08-30

Äldreplan 2014 - 2020
Dnr KS 17/0051

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras med uppdrag att granska
och justera innehållet i planen.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av äldreplanen för 2014 –
2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att återremittera ärendet med uppdrag
att granska och justera innehållet i planen.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att
återremittera ärendet då nu erhållet återremissvar anger att budgetmålen för
2017 ska ingå i Äldreplanen för 2014-2020. Enskilda års budgetmål ska inte
ingå i Äldreplanen eftersom det skulle innebära att Äldreplanen måste
uppdateras varje år med nya budgetmål.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) förslag om återremiss.

Sammanfattning
Vid Socialnämndens sammanträde den 29 augusti § 60 2013 beslutades att
inleda arbetet med att ta fram en ny äldreplan för perioden 2014-2020. Planen
togs fram och blev gällande under 2014. Syftet med planen är att vara en
strategisk plan för äldreomsorgen, som anger mål och inriktning för
äldreomsorgens verksamheter samt belyser åldersutveckling, behov av bostäder
samt utvecklingen av behovet av insatser inom hemtjänst. Planen skall vara en
ramplan och ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens
äldreomsorg.
I internbudget för Socialnämnden 2015 gavs uppdraget att revidera och
komplettera Äldreplanen 2014-2020 under nämndmålet ”En bättre
äldreomsorg”. En arbetsgrupp bestående utav en representant ifrån samtliga
partier i Socialnämnden har under 2016 reviderat och uppdaterat Äldreplan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 89
2014-2020 tillsammans med tjänstemän ifrån Socialkontoret. Planen skickades
ut på remissrunda till pensionärsföreningarna under hösten 2016.
Socialnämnden beslutade den 19 januari 2017 (§ 11) att överlämna förslaget
till reviderat plan till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 8 mars 2017 att återremittera förslag
på Äldreplan 2014-2020 till Socialnämnden för att bemöta Moderaterna och
Liberalernas fråga om nya mål.
Liberalerna och Moderaternas föreslagna revidering utav mål i Äldreplanen
avser Socialnämndens nämndmål för verksamhetsåret 2017. Dessa mål kan inte
ändras utav Kommunstyrelsen.
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 23 maj förtydligat att dessa mål är
nämndmål för år 2017 genom att lägga till stycket ”Målen kommer ifrån
Socialnämndens nämndbudget för år 2017” i förslag till Äldreplan 2014- 2020
under avsnitt 1 Socialnämndens mål.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 juli 2017

•

Socialnämndens beslut § 56 den 23 maj 2017

•

Förslag till reviderad äldreplan för 2014 – 2020

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till återremiss. Enligt Camilla Janson
(S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara
Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards
(C) och enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj
Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L).
Ordförande ställer återremissförslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S),
Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna
Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) om återremiss.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 89
”Vänsterpartiet anser att det här förslaget till äldreplan inte uppfyller kravet på
att förse kommunens invånare med en högkvalitativ äldreomsorg.
I sammanfattningen kan man läsa: ”Om kommunen inte själv har egna platser
måste konkurrenskraftiga ramavtal med privata vårdgivare finnas att tillgå.
Kommunen välkomnar att privata aktörer etablerar sig i kommunen.”
Vi menar att då måste det till andra lösningar än att överlåta verksamheten till
en privat vårdgivare.
Exemplet Frösunda Omsorg AB borde vara varnande nog.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 90

2017-08-30

Svar på motion om hur de kommunala
skolorna arbetar förebyggande för att
förhindra smittspridning
Dnr KS 16/0077

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att ansvaret
ligger på Stockholms Läns landstig vid utbrott av smittsam sjukdom.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anitha Nygårds (SD) motion med
motiveringen att ansvaret inte ligger på kommunen vid utbrott av en
smittsam sjukdom.
2. Motionen anses därmed vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att Kommunfullmäktige
anser motionen besvarad med motiveringen att ansvaret ligger på Stockholms
Läns Landsting vid utbrott av smittsam sjukdom.
Johan Tireland (SD) förslår att Kommunstyrelsen ska anta motionen.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har den 23 februari 2016 inkommen med motionen om
att utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Motionären vill veta närmare hur skolans kommunala rektorer, som är
ansvariga för sin skolas skolhälsovård arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Folkhälsomyndigheten har ett ansvar att ge stöd till landsting, regioner och
kommuner när det gäller bland annat smittrisker och hälsoundersökningar. I
kommunen arbetar personalen inom elevhälsans medicinska insatser under
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin tur följer Socialstyrelsens
föreskrifter om basalhygien. Därför är det viktigt att personer som arbetar inom
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 90
alla former av vård och omsorg konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt
dagliga arbete för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.
Rektorn har det övergripande ansvaret för att ta emot elever oavsett var de
kommer ifrån. Men det är elevhälsans medicinska insats som har ansvaret
gällande hälso- och sjukvårdsfrågorna. Elever som är asylsökande,
anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och så vidare omhändertas enligt ett
särskilt program som Smittskydd Stockholm har ansvar över. Smittskydd
Stockholms arbete innebär att de arbetar förebyggande samt för att minska
spridningen av smittsamma sjukdomar.
Kommunen och skolorna förebyggande arbete bygger på gällande lagar och
förordningar enligt Smittskydd och dessa regleras av smittskyddslagen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017

•

Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för
att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar, inkom den 23
februari 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Enligt Camilla Janson (S),
Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt
(MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag
och enligt Johan Tireland (SD) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S),
Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson
(KD) och Lisa Edwards (C) förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:
”Med hänsyn till att tjänstemannaunderlaget inte tillräckligt belyser vikten av
att kommunen behöver ha striktare regler kring att nyanlända ska genomgå en
ordentlig hälsokontroll. Det framgår tydligt i underlaget att det inte är
obligatoriskt att genomgå en hälsokontroll, utan att det kan nekas från den
nyanlända. Det ökar risken för att våra medborgare ska smittas.”
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Motionären
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 91

2017-08-30

Svar på motion om att utreda hur
kommunens förebyggande arbete och
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam
sjukdom ser ut
Dnr KS 16/0079

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen anses besvarad med motiveringen att ansvaret ligger på Stockholms
Läns Landsting samt att Upplands-Bro kommuns elevhälsa redan arbetar med
att nyanlända barn ska genomgå en hälsoundersökning, men det finns inget
lagkrav eller några tvingande åtgärder för att barnet ska genomgå en
hälsoundersökning innan skolstart.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Ansvaret ligger inte på kommunen vid utbrott av en smittsam sjukdom.
Kommunens elevhälsa arbetar med att nyanlända barn ska genomgå en
hälsoundersökning, men det finns inget lagkrav eller några tvingande
åtgärder till att barnet ska genomgå undersökningen innan skolstart.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses
besvarad med motiveringen att ansvaret ligger på Stockholms Läns Landsting
samt att Upplands-Bro kommuns elevhälsa redan arbetar med att nyanlända
barn ska genomgå en hälsoundersökning, men det finns inget lagkrav eller
några tvingande åtgärder för att barnet ska genom gå undersökningen innan
skolstart.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen ska anta motionen.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har den 23 februari 2016 inkommen med motionen om
att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott
av smittsam sjukdom ser ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 91
Motionären föreslår att det bör tas fram en informationspärm om det inte redan
är framtaget till nyanlända, ensamkommande personer samt personer som
vistas illegalt. I motionen föreslås även hur kommunen ska arbeta med att
uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina barn genomgå den kostnadsfria
hälsoundersökningen som erbjuds innan barnet börjar skolan. Samt utreda hur
kommunens åtgärdsplan ser ut vid utbrott av smittsamsjukdom i någon av
kommunens skolor eller förskolor.
Elevhälsans medicinska insatser arbetar aktivt för att se till att alla nyanlända
barn som kommer ska genomgå en hälsoundersökning. Men för nyanlända
barn finns det inget lagkrav att de ska genomgå en hälsoundersökning innan de
börjar skolan. Undersökningen är frivillig och det finns inga tvingande åtgärder
för att genomgå en undersökning. Om familjer inte önskar delta eller inte
kommer på planerat besök har Elevhälsans medicinska insatser inga
möjligheter att tvinga till besök, det bygger helt på frivillighet. Men
Elevhälsans medicinska insatser arbetar ytterst med att uppmärksamma och nå
att alla nyanlända elever ska genomgång en hälsoundersökning.
När det gäller åtgärdsplan för sjukdomsutbrott följer kommunen de
program/regelverk som Smittskydd Stockholm hanterar för alla Stockholms
kommuner.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2017

•

Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för
att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar, inkom den 23
februari 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut ett enligt. Enligt Camilla
Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara
Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards
(C) förslag och enligt Johan Tireland (SD) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S),
Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson
(KD) och Lisa Edwards (C) förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 91
”Med hänsyn till att tjänstemannaunderlaget inte tillräckligt belyser vikten av
att kommunen behöver ha striktare regler kring att nyanlända ska genomgå en
ordentlig hälsokontroll. Det framgår tydligt i underlaget att det inte är
obligatoriskt att genomgå en hälsokontroll, utan att det kan nekas från den
nyanlända. Det ökar risken för att våra medborgare ska smittas.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 92

2017-08-30

Motion om policy för internationalisering
Dnr KS 17/0063

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta en policy för
internationalisering.
__________

Sammanfattning
Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) lämnade i februari 2017 in en
motion om att ta fram en policy för internationalisering i Upplands-Bro
kommun. I motionen lyfts framförs att syftet med att ta fram en policy är att
kommunen behöver utveckla sitt internationella perspektiv inom skolan.
Utbildningsnämnden har yttrat sig om motionen och ser positivt på förslaget.
Nämnden förslås att uppdrag ges till utbildningskontoret att ta fram en policy.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2017

•

Utbildningsnämnden beslut § 43, den 30 maj 2017

•

Motion från Nawal-Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) den 20
februari 2017

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser behovet som större att utarbeta en policy för
nationalisering. Många ungdomar har låg kännedom och kunskap om hur det
svenska samhället har växt fram samt hur det i grunden fungerar. Vi ser även
att det internationella perspektiv behöver ses ur ett redan grundat nationellt
perspektiv för att kunna sätta olika sammanhang i en tydligare kontext.
Eftersom det nationella perspektiv idag är bristande hos många elever anser vi
att denna motion är att starta i fel ände.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 93

2017-08-30

Motion om framtagande av
handlingsplan kring särskilt begåvade
barn
Dnr KS 16/0279

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad i och med att Utbildningsnämnden tagit fram en
”Handlingsplan för särbegåvade elever”.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad i och med att utbildningsnämnden utifrån motionen
har tagit fram en handlingsplan/åtgärdsprogram för särbegåvade elever.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses
besvarad i och med att Utbildningsnämnden tagit fram en ”Handlingsplan för
särbegåvade elever”.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
anta motionen.

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) inkom i september 2016 med en motion till om framtagande
av en handlingsplan kring särskilt begåvade barn. Utifrån motionen har
utbildningsnämnden tagit fram en handlingsplan för särbegåvade elever.
Syftet med handlingsplanen är att synliggöra och uppmärksamma särskilt
begåvade barns och elevers situation, samt aktivt arbeta för ökad kompetens
inom området hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet för
särbegåvade barn och elever.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2017

•

Utbildningsnämndens beslut § 23 den 25 april 2017

•

Motion från Fredrik Kjos (M) inkommen den 30 september 2016
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 93

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Enligt Camilla Janson (S),
Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt
(MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag
och enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj
Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S),
Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson
(KD) och Lisa Edwards (C) förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S), Rolf
Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X
Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 93
Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åta (8) ja-röster och sju (7) nej-röster.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S),
Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt
(MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C).

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag med motiveringen:
”Vi tackar för de positiva svaren vi fått från Kommunlednings- och
Utbildningskontoret.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 94

2017-08-30

Remiss - Utvärdering av
medborgarförslag, dnr KS 16/0336
Dnr KS 17/0110

Beslut
Kommunstyrelsen antar remissen angående utvärdering av medborgarförslag
men med tillägg i fråga 4 med meningen som lyder:
”Ja, kontakten har förbättrats för medborgarna efter införandet av
medborgarförslag.”
__________

Förslag till beslut
Remissen angående utvärdering av medborgarförslag anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att anta remissen med tillägg i fråga 4
med meningen som lyder:
”Ja, kontakten har förbättrats för medborgarna efter införandet av
medborgarförslag.”

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut § 183 den 14 december 2016 sänds frågor
rörande ärendet Utvärdering av medborgarförslag i Upplands-Bro kommun till
samtliga nämnder. Nämnderna uppmanas yttra sig över hur medborgarförslag
hanterats i nämnderna samt hur nämnderna ser på hantering och handläggning
av medborgarförslag överlag.
Kommunstyrelsen har svarat på sammanlagt sex (6) frågor angående
utvärdering av medborgarförslag i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 95

2017-08-30

Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KS 17/0241

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per den 16
augusti 2017 godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den
första för år 2017. För närvarande finns 14 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen. Av de idag obesvarade motionerna beräknas fem vara
behandlade under 2017 och övriga under 2018.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Protokollsanteckning
Martin Normark (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna anser att det är oacceptabelt långa handläggningstider för flera
motioner. Exempelvis Liberalernas motion om Brunna som har legat över 2 år
utan hantering och inte heller har det givits någon förklaring till dröjsmålet.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Berörda nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 96

2017-08-30

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2017
Dnr KS 17/0244

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per
den 16 augusti 2017 godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 27
stycken obesvarade medborgarförslag. Av dessa förväntas sju stycken behandlas
under början av hösten 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Berörda nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 97

2017-08-30

Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredning 2018
Dnr KS 17/0153

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredningsgrupp för år 2018.
Tidigare år har beslut om sammanträdestider hanterats under och september
månad, men för att möjliggöra en längre framförhållning när det gäller bokning
av lokal främst för Kommunfullmäktige föreslår Kommunledningskontoret att
beslut tas sista sammanträdet före sommaren när det gäller
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott
samt beredning.
Övriga nämnder och Kommunstyrelsens två andra utskott beslutar själv om
sina sammanträdestider men uppmanas att anpassa dessa till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. När
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-08-30

Fortsättning § 97
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdestider är beslutade i
juni möjliggör det eventuellt en bättre planering och anpassning av nämnderna.
I förslaget är ett visst antal sammanträden föreslagna men Kommunfullmäktige
och övriga nämnder kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin
arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen vid alla tillfällen utom ett, som enligt Kommunfullmäktige beslutade
den 26 mars 204, KF § 27 ska hållas i Upplands-Bro gymnasiet.
Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med verksamheten på den
aktuella skolan besluta om vilket av de föreslagna sammanträdesdatumen ska
föreläggas där.
Förslag till sammanträdesschema för år 2018
Kommunstyrelsens
hållbarhet/arbetsmarknadsutskott
(Beslutas av resp. utskott)

Kommunstyrelsens
beredning
och
arbetsutskott
(onsdagar
kl. 08.30)

Kommunstyrelsen
(onsdagar
kl. 14.00)

Kommunfullmäktige
(onsdagar
kl. 18.30)

Hbu 15 januari

24 januari

31 januari

14 februari

Amu 5 februari

28 februari

7 mars
(heldag)

21 mars

Hbu 12 mars

18 april

25 april

16 maj

Amu 7 maj

23 maj

30 maj

13 juni

Hbu 20 augusti

29 augusti

5
september

19
september

Amu 3 september

26 september

3 oktober

17 oktober

Hbu 8 oktober

31 oktober

Amu 5 november

28 november

7 november 21 november
5 december

19 december

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 juli 2017

•

Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2014, kf § 27
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning § 97
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
Revisorerna
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 98

2017-08-30

Rapporter

Temaärende:
•

Samhällsbyggnadskontoret: Översiktlig planering i Upplands-Bro – så
jobbar vi!

•

Uppföljning av Utbildningsnämndens ekonomi
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj
Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) medges
lämna följande protokollsanteckning:
”Utbildningsnämndens sammanträde i augusti ställdes in av den
styrande majoriteten då de ansåg att nämnden inte hade några ärenden
att ta upp. Detta i ett läge där vi har förtvivlade föräldrar och barn med
anledning av hanteringen av tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt
stöd, samt ett underskott som man misslyckats med att hantera i mer än
ett års tid.
Oppositionens roll är att försvara demokratin och den styrande
majoriteten har brutit mot den demokratiska ordningen genom att inte
först informera Utbildningsnämnden om planerade och verkställda
åtgärder för personalreduceringar innan kommunstyrelsen informeras”
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika
Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson
(KD) och Lisa Edwards (C) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Den kritik som Moderaterna och Liberalerna väljer att framföra på
kommunstyrelsen står inte i proportion till hur Utbildningsnämnden har
agerat efter den uppkomna situationen med ett underskott som
motsvarar 0,8 % av kommunens budget och 1,9 % av
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen har tidigare begärt att få en rapport från
utbildningschefen om nuläget, vilket har getts under dagens möte med
både analys av kostnadsutvecklingen samt helhetsbeskrivning av
åtgärder för att nå balans.
Utbildningsnämnden har skäl att ytterligare arbeta med frågan och har
på ett tydligt sätt agerat och beskrivit att de tagit frågan på största
allvar.
Den expansion som kommunen genomgår är på många sätt positiv men
utmanar samtidigt ledande politiker och tjänstemän att hantera
utmaningarna både med ett kraftfullt agerande och ett agerande som
står i proportion till utmaningarnas art.
Kritiken från oppositionen är därför både oberättigad och vilseledande.”
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-08-30

Fortsättning §87
Kommundirektören rapporterar:
•

Almedalen

•

Sommarjobben

•

Sportscamp

•

Befolkningsprognos

•

SCB:s medborgarundersökning

•

Käppala

•

Trygghetsarbetet

•

Länstal

•

Militärövning Aurora

Samhällsbyggnadschefen rapporterar:

Justerandes sign

•

Rekrytering av ny exploateringschef är klar

•

Detaljplan för Ringvägen del 2 – KF:s beslut har vunnit laga kraft

•

Naturreservatet Lillsjön-Örnässjön – KF:s beslut har vunnit laga kraft
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 99
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Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad Exploateringschef, 3-28 juli 2017

2.

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av mindre
stall på Raskeboda1:1

3.

Delegationsbeslut

4.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 juli till den 31
juli 2017

5.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 juli till den
31 juli 2017

6.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juli till den 31
juli 2017

7.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 maj till den
31 maj 2017

8.

Beslut angående timavlönad fattad mellan den 1 maj och 31 maj 2017

9.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 juni till den
30 juni 2017

10.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juni till den 30
juni 2017

11.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 juni till den 30
juni 2017

12.

Avskrivning av fordring avseende dödsbo

13.

Tf Kultur- och Fritidschef

14.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 maj till den
31 maj 2017

15.

Tf kommundirektör sommaren 2017

16.

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande

17.

Avskrivning av fordring avseende dödsbo

18.

Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124

19.

Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124

20.

Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124
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Sammanträdesdatum:

2017-08-30

21.

Delegationsbeslut Upphandling - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124

22.

Delegationsbeslut - Säkerhetskonsulter, UH-2016-124
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 100

Justerandes sign

2017-08-30

Anmälningar

1.

Informationsbrev om 14 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande som träder i kraft den 1 juli 2017

2.

Protokoll från Brandkåren Attundas direktionsmöte 2017-04-21

3.

Cirkulär 17:26 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T,
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsint

4.

Rapport från Folkbildningsrådet - Folkbildning med asylsökande 2016

5.

Pressmeddelande - Investeringar och effektiviseringar nödvändiga
framöver

6.

Skrivelse till Kommunstyrelsen gällande ekologisk status i Lejondalssjön

7.

Cirkulär 17:27 - Ändringar i LAS

8.

Socialnämndens beslut § 48 - Delårsrapport och helårsprognos per den 30
april 2017

9.

Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB, 2017-06-08

10.

Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus, 201706-08

11.

Cirkulär 17:28 - Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om
Med.stud.17

12.

Skrivelse angående önskemål om en lokalt förankrad och organiserad
polisorganisation i Upplands-Bro kommun

13.

Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2017-05-02

14.

Utbildningsnämndens beslut § 44 - Verksamhetsrapport april 2017

15.

Cirkulär 17:31 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23 angående barnmorskas vägran att
medverka i abortvård

16.

Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-05-22

17.

Cirkulär 17:33 -Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK
16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
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18.

Protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 23 maj
2017

19.

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2017-06-01

20.

Yttrande efter anmälan om situationen för ett barn som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret i kommunen dnr 41-2017:3414

21.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
styrelsesammanträde 2017-06-08

22.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2017-06-08

23.

Cirkulär 17:34 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i
semesterförläggningen för fem barnmorskor

24.

Cirkulär 17:37 från Sveriges Kommuner och Landsting

25.

Cirkulär 17:36 - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa
elever

26.

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala
pensionärsråden (KPR) 2017-06-01

27.

Antagning till externa anordnare start P4 2017

28.

Cirkulär 17:30 - Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLOKL)

29.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28 - Aktivitetspark i Råby

30.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 30 - Verksamhetsrapport april 2017

31.

Cirkulär 17:35 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen

32.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

33.

Cirkulär 17:32 - Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018

34.

Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde 2017-0315

35.

Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde 2017-0502

36.

Käppalaförbundets protokoll från fullmäktigemöte 2017-05-23
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37.

Meddelande från SKL:s styrelse om Förbundsavgift år 2018 till Sveriges
Kommuner och Landsting.

38.

Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att stärka
arbetet med mänskliga rättigheter

39.

Årsredovisning 2016

40.

Cirkulär 17:38 - Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

41.

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande
arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.

42.

Cirkulär 17:40 - Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter,
Meddelarskyddslagen (2017:151)

43.

Beslut om fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med
civilt försvar 2017

44.

Protokoll från AB Vårljus bolagsstämma den 2 maj 2017

45.

Revisionsrapport - Socialtjänstens uppsökande verksamhet

46.

Protokoll från Käppalaförbundets styrelsesammanträde 2017-06-13

47.

Cirkulär 17:29 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser
för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet sam

48.

Käppalaförbundets årsredovisning 2016

49.

Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-0612

50.

Protokoll från AB Vårljus bolagsstämma den 21 juni 2017

51.

Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande kommun

52.

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 2017-05-22

53.

T.f. samhällsbyggnadschef
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