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Temaärende – E.On och Polisen kring medborgarlöften och
samverkansöverenskommelser

Beslutsärenden
1.

Antagande av Detaljplan för äldreboende och
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
KS 16/0252
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande tillhörande detaljplan
för äldreboende vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
2. Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för äldreboende
vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) i enlighet med
5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).

2.

Förvaltade stiftelsers bokslut 2016
KS 17/0091
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2016
godkänns.

3.

Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro kommun
KS 17/0042
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2016, daterad den 10 april 2016, godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 10 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till
2017 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
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4.

Revisionsberättelser 2016 för stiftelser som förvaltas
av Upplands-Bro kommun
KS 17/0092
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2016 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse,
Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester
Holms stiftelse, Karl Fagerströms stiftelse och Lindströmska
stiftelsen läggs med godkännande till handlingarna.

5.

Förvärv av aktier i Inera AB
KS 17/0101
Förslag till beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för
en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

6.

SKA-plan Vuxenutbildningen 2017
KS 17/0085
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen fastställer SKA-planen för Vuxenutbildningen
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7.

Svar på motion om hur de kommunala skolorna
arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning
KS 16/0077
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1 Bedömningen är att ansvaret inte ligger på kommunen vid utbrott
av en smittsam sjukdom. Folkhälsomyndigheten har ett
övergripande ansvar för att ge stöd till landsting, regioner och
kommuner gällande bland annat smittrisker och
hälsoundersökningar.
2 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

8.

Svar på motion om att utreda hur kommunens tillgång
till vaccin ser ut
KS 16/0078
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
3 Ansvaret för tillgången till vaccin inte ligger på kommunens utan
på landstinget. Kommunen följer de rekommendationer som
regleras i det nationella vaccinationsprogrammet genom
smittskyddslagen.
4 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

9.

Svar på motion om att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott
av smittsam sjukdom ser ut
KS 16/0079
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.
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10. Motion om att kommunen ska genomföra baskurser i
samhällsintroduktion för nyanlända
KS 16/0312
Förslag till beslut
5 Bedömningen är att kommunen i dagsläget, med de insatser som
görs, når syftet med samhällsintroduktionen. Särskilda insatser
och stöd om ytterligare samhällsintroduktion är snarare en fråga
av nationell karaktär.
6 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

11. Motion om höjning av lärarnas löner
KS 16/0307
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildningsnämnden med
stöd av Kommunstyrelsen redan aktivt arbetar med
kompetensförsörjningen av lärare där lönen är en del.

12. Motion om möjlighet till NPF- test (Neuropsykiatriska
funktionsvarianter)
KS 16/0308
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen om möjlighet till NPF- tester är besvarad med hänvisning
till Utbildningsnämndens yttrande med kartläggning/beskrivning av
hur kommunen jobbar med barn med Neuropsykiatriska
funktionsvarianter.
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13. Medborgarförslag - Ta bättre vara på kommunens
kultur- och fornminnen
KS 16/0095
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget anses besvarat och kommer att beaktas i Kulturoch fritidsnämndens arbete med förstärkning av de kulturhistoriska
miljöerna under år 2017.

14. Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor år 2017
KS 17/0019
Förslag till beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och
föreningsstämmor utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersätta

E.ON Graninge
/Mälarkraft Värme

Christina Brofalk (C)

Camilla Janson

AB Vårlus

Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (

Österhöjdens garage

Annika Falk (S)

Stanislaw Lew

Stockholms
länsförbund för
krishantering

Ricard Koljo (C)

Tina Teljstedt (

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Camilla Janson (S)

Lisa Edwards (

Stiftelsen Lövsta gård

Kerstin Ahlin (S)

Stanislaw Lew

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

Stanislaw Lew

Stockholms och
Uppsala läns
luftvårdsförbund

Catharina Andersson (S)

Klaus Durhage

Mälarens

Mattias Peterson (C)

Kerstin Arvids
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Camilla Janson (S)

Jan Stefanson (KD)

Mälarbanans
intressenter AB

Camilla Janson (S)

Fredrik Kjos (M)

Svenskt Vattens
föreningsstämma

Catharina Andersson (S)

Klaus Durhagen (MP)

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On
Graninge Mälarkraft Värme AB:s stämma:
•

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB
nomineras Conny Timan (S)

•

Till ersättare nomineras: Carl Tesch (M)

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
•

Till ledamot i styrelsen nomineras: Helena Austrell

•

Till ersättare i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M)

•

Till revisor nomineras: Karl Öhlander

•

Till revisors ersättare nomineras: Ann Jansson

•

Fyllnadsval nomineras: Hibo Salad Ali (S)

KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2017-04-24

Rapporter
Kommundirektörens rapport
Samhällsbyggnadschefens rapport

Delegationsbeslut
Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 februari 2017 till
den 28 februari 2017
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 februari 2017
till den 28 februari 2017
Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 februari 2017 till den
28 februari 2017
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 mars 2017 till
den 31 mars 2017
Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 mars 2017 till den
31 mars 2017
Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 mars 2017 till den
31 mars 2017

Anmälningar
Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheters styrelsesammanträde 201703-14
Ortnamn och namnvård nr 6 - God ortnamnssed, Lantmäteriet-rapport 2016:9, i
ny omarbetad upplaga
Rapport ESF – på egna eller andras villkor?
Information - Lättare att få extratjänster i kommunen
Rapporten Räkna med kulturarvet
Sammanträdesplan 2018 för SKL
Information om beslut om statsbidrag för regional lärlingsutbildning för vuxna
och lärlingsvux i kombination med SFI
Cirkulär 17:12 - Nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Information om branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer i
skogsbruket
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Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus 2017-03-14
samt protokoll från sammanträde 2016-12-06
Cirkulär 17:08- Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar
Revisionsrapport - Social trygghet och elevhälsa
Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB 2017-03-14 samt protokoll från sammanträde 2016-12-06
Dagordning och protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus
2017-02-15
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4 - Intern kontrollplan 2017
Protokoll från Norrvattens styrelsesammanträde 2017-02-09
Årsredovisning 2016
Öppna jämförelser - planläggning och tidsåtgång
Tekniska nämndens beslut § 7 - Uppdrag att utveckla Kretsloppsverksamheten
Kallelse till Kommuninvests föreningsstämma (inkl. Årsredovisning 2016)
Möjlighet till dialog med Utredningen om kommunal planering för bostäder (N
2017:4)
Beslut om statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med SFI för
bidragsperiod 1, första halvåret 2017
Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2017-03-14
Svar med anledning av samråd om ny översiktsplan för Upplands Väsby
kommun
Svar med anledning av samråd om ny översiktsplan för Ekerö
Skrivelse gällande krav om att behålla kontanthantering i bankerna
Information om Migrationsverkets updrag att anvisa kommuner att ta emot
nyanlända
Information - Riksintressen för friluftsliv
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 5 - Utredningsuppdrag kulturhistoriska
byggnader
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Krav på bordläggning av detaljplaneändring nr 1605 för Svartviks strand
(Gjuteritomten), Kungsängens Kyrkby 2:164
Utbildningsnämndens beslut § 14 - Verksamhetsberättelse 2016
Bygg- och miljönämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2016 kulturoch fritidsnämnden
Bostadsmarknadsenkäten 2017 - Länsstyrelsens rapport
Information och förtydligande kring brandskydd i Migrationsverkets lägenheter
Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2017-02-20
Kallelse till AB Vårljus årsstämma den 2 maj 2017
Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2017-03-21
Cirkulär 17:11 - Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL
Kallelse till AB Vårljus årsstämma 2017-05-02
Tekniska nämndens beslut §13 - Omfördelning av investeringsmedel 2017
Tekniska nämndens beslut §14 - Trafik- och tillgänglighetsprogram 2017
Protokoll från centrala samverkansgruppen, 2017-01-13
Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2017-04-05

Camilla Janson
Ordförande
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