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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2017-01-25
Gemaket, 2017-01-25, kl. 14.00-15.30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson, ordförande (S)
Jan Stefanson, 1:a vice ordförande (KD)
Fredrik Kjos, 2:e vice ordförande (M)
Rolf Nersing (S)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S) §§ 1-2, 4-12
Sara Ridderstedt (MP)
Mary Svenberg (S)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Vesna Rajic (M)
Kaj Bergenhill (M)
Martin Normark (L)
Katarina Olofsson (SD)
Hibo Salad Ali (S) § 3

Hibo Salad Ali (S) §§ 1-2, 4-12
Conny Timan (S)
Jan-Erik Björk (KD)
Mattias Peterson (C)
Göran Malmestedt (M)
Hans Åberg (L)
Kerstin Åkare (V)

Övriga deltagare

Maria Johansson, kommundirektör, AnnCatrin Brattström, personalchef, § 10, Jennifer
Lendeng, kommunsekreterare, Anna-Lena Örvander, sekreterare, Karl Öhlander, kanslioch utvecklingschef § 7-9, Khurshid Chowdhury, politisk sekreterare, Börje Wredén,
politiska sekreterare, Håkan Silversjö, politisk sekretare

Utses att justera

Jan Stefanson (KD)

Justeringens plats och tid

Fredrik Kjos (M)

Kommunledningskontoret 2017-01-30
kl. 09.00

Paragrafer

§§ 1 - 12

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Camilla Janson (S)

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

Justerare

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

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

Jan Stefanson (KD)

Fredrik Kjos (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Datum för anslags uppsättande:

2017-01-30

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-02-21
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-01-25

Innehållsförteckning
§1
§2

Strategi för kompetensförsörjning
Förslag till ny VA-taxa, Anläggningsavgift

3
6

§3

Detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 2, beslut om
antagande

8

§4

Begäran om markanvisning Korsängen
1:28 (f.d. Volvotomten)
Nämndbudget 2017 för kommunstyrelsen

14

§5

18
21

§6

Begäran om namnändring från stiftelsen
Nyföretagarcentrum Järfälla

§7

Remiss - Mottagande vid nationella
evakueringar till Sverige (Ds 2016:43)

22

§8

Yttrande avseende KPMG revisionsrapport
avseende Migrationens effekter på
kommunens verksamheter

23

§9

Remiss av departementspromemorian Ett
sammanhållet mottagande med
tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds
2016:45)

25

§ 10
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28
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Delegationsbeslut

29
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§1

2017-01-25

Strategi för kompetensförsörjning
Dnr KS 16/0386

Beslut
Strategin för kompetensförsörjning antas.
__________

Förslag till beslut
Strategin för kompetensförsörjning antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M) och Lisbeth Waern
(M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att strategin för
kompetensförsörjning antas som grund för fortsatt arbete i organisationen och
kommande kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som ska antas av
kommunstyrelsen i enlighet med tidigare beslut.
Katarina Olofsson (SD) ansluter sig till Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M),
Marcus Sköld (M) och Lisbeth Waern (M) förslag till beslut.

Sammanfattning
Syftet med att ta fram en strategi för kompetensförsörjning är att definiera
kompetensmål och synliggöra området kompetensförsörjning. Kommunen har
svårt att hitta kvalificerade medarbetare till ett flertal befattningar. Vi ser också
att rörligheten ökar bland våra medarbetare i dessa yrken.
Ett kommungemensamt kompetensförsörjningsarbete med definierade mål och
tydliga inriktningar, kommer att öka möjligheterna för kommunen att klara sin
kompetensförsörjning här och nu, men också under de närmaste åren.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett förslag från Martin Normark (L),
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M) och Katarina
Olofsson (SD). Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 1
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Normark (L), Fredrik
Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M) och Katarina Olofsson (SD)
röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mary Svenberg (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Martin Normark (L)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslag och sju (7) nej-röster till Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M),
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M) och Katarina Olofsson (SD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 1
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L) Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M)
reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt
(MP), Mary Svenberg (S), Jan Stefanson (KD), Lisa Edwards (C) och Camilla
Janson (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Strategin för kompetensförsörjning är framtagen utifrån kommunrevisorernas
önskemål.
Kommunen har 2000 anställda, 200 befattningar och samarbetar med över 20
fackförbund. Utifrån strategin och med stöd i de fyra definierade inriktningarna
skapar varje verksamhet en egen kompetensplan. För vilket medel finns avsatta
i budget.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§2

2017-01-25

Förslag till ny VA-taxa,
Anläggningsavgift
Dnr KS 17/0016

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa tekniska
nämndens förslag till:
Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har utrett VA-taxans konstruktion och nivåer med
avseende på anläggningsavgifter (anslutningssavgifter) under 2016.
Utredningen föranleddes i huvudsak av höga avgiftsuttag i kommunens lageroch logistikområden.
Samhällsbyggnadskontorets utredning visar att avgiftsuttaget för lager- och
logistikbyggnader i vissa fall blir orimligt högt med gällande taxa och att det är
befogat med en jämkning av anläggningstaxan för dessa områden och objekt.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en jämkning med 1/3 under vissa
förutsättningar. Detta föreslås som ett tillägg i § 3 i taxan.
Utredningen visar också att det behövs en justering av nivåerna i
anläggningstaxan för att bättre spegla kostnaderna för utbyggnad av VAanläggningen. 1% höjning för typhus A, och 8% sänkning för typhus B
föreslås.
Samtliga ändringar är markerade i gult i VA-taxa 2017, anläggningsavgift.
1. §3, sid 3, texten i gult är ett tillägg för att medge jämkning av
anläggningstaxan för stora byggnader (framförallt lager och
logistikområden).
2. §5, sid 6, uppdaterade belopp för anläggningsavgifter (enligt den
bifogade konsultutredningen)
3. §6, sid 7, uppdaterade belopp för anläggningsavgifter (enligt den
bifogade konsultutredningen)
4. §21, sid 17, rättelse, tidigare Statens VA-nämnd, den finns inte längre
och rollen är övertagen av Mark- och Miljödomstolen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 2

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2017

•

Förslag till ny VA-taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning
Förslag till formulering av en taxeparagraf för jämkning för stora
byggnader
Underlag ny VA-taxa Upplands-Bro den 30 september 2016

•
•

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§3

2017-01-25

Detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 2, beslut om
antagande
Dnr KS 15/0026

Beslut
1. Utlåtande efter utställning tillhörande planförslaget godkänns.
2. Särskild sammanställning tillhörande planförslaget godkänns.
3. Förslag till detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 antas i enlighet med 5 kap. 29 § plan- och bygglagen
(PBL 1987:10).
4. Avtal mellan Trafikverket och Upplands-Bro kommun godkänns.
5. ”Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2” med avtalsparter
godkänns.
•

Ringvägen Kyrkbyn Mark AB (org. nr 559030-7202),

c/o HSB Bostad AB, Box 8160, 104 20 Stockholm
• AB Borätt (org. Nr. 556257-9275)
__________

Förslag till beslut
1. Utlåtande efter utställning tillhörande planförslaget godkänns.
2. Särskild sammanställning tillhörande planförslaget godkänns.
3. Förslag till detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 antas i enlighet med 5 kap. 29 § plan- och
bygglagen (PBL 1987:10).
4. Avtal mellan Trafikverket och Upplands-Bro kommun godkänns.
5. ”Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2” med avtalsparter
godkänns.
•

Ringvägen Kyrkbyn Mark AB (org. nr 559030-7202),

c/o HSB Bostad AB, Box 8160, 104 20 Stockholm
• AB Borätt (org. Nr. 556257-9275)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) föreslår Kommunstyrelsen att återremittera ärendet.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj
Bergenhill (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadskontoret med uppdrag att ta fram
ny detaljplan med följande komplettering:
•

Parkeringsnormen höjs betydligt så att risken för att boende använder
allmänna parkeringar längs Ringvägen minimeras

•

Trafiklösning för ökad trafiksäkerhet avseende korsningen mot
Enköpingsvägen tas fram

•

Byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och ha mjuka
övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 är att
möjliggöra byggande i centrala Kungsängen med cirka 270 bostäder.
Bostäderna planförslaget är av varierande karaktär och innefattar mindre
lokalytor i entréplan. I detaljplanen ingår även ändrad funktion för en fastighet
som idag utgörs av förskola samt lokalverksamheter i byggnadernas
bottenvåningar.
Detaljplaneförslaget för Kungsängens-Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) var ute på
samråd mellan den 2011 och därefter på utställning 2012.
Efter utställningen 2012 valde en av de större byggherrarna i projektet att dra
sig ur markanvisningsavtalet. Kommunen förhandlade fram
markanvisningsavtal med nya byggherrar. Projektet delades då upp i två
detaljplaner. Planområdet fick benämningen ”Ringvägen, del 2” planen ställdes
ut på nytt vintern 2015-2016.
Efter utställningen har revideringar och kompletteringar av planen gjorts.
Förvaltningen bedömer att de är av så begränsad omfattning att en ny
utställning av planförslaget inte behöver göras.
Förslaget var uppe för beslut i kommunstyrelsen den 16 november 2016.
Ärendet återremitterades. Planförslaget har därefter ändrats avseende
bestämmelse om buller och högsta nockhöjd för punkthuset i kvarter 2.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Beslut om planuppdrag, 3 december 2008, KS § 158.

•

Beslut om samråd, 6 april 2011 KS SBU § 10.

•

Beslut om utställning, 4 april 2012, KS SBU § 10.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 3
•

Beslut om delning av planen och antagande Ringvägen del 1, 17
september 2014 KF § 9

•

Beslut om markanvisning, 07 maj 2014, KF § 58-60

•

Beslut om markanvisning, 11 juni 2014, KF § 78

•

Beslut om utställning 2, 11 november 2015 KS § 137

•

Beslut om återremiss, 16 november 2016, KS § 157

•

Översiktsplan 2010, antagen 15 december 2011, KF § 162

•

Samrådsredogörelse, 21 mars 2012.

•

Utlåtande efter utställning, 8 oktober 2015

•

Utlåtande efter utställning 2, 21 december 2016

•

Plankarta, 4 januari 2017

•

Planbeskrivning, 4 januari 2017

•

Genomförandebeskrivning, 2 november 2016

•

Illustrationskarta, 2 november 2016

•

Miljökonsekvensbeskrivning, november 2016

•

Särskild sammanställning, november 2016

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 21 december 2016

•

Avtal Trafikverket, 2016-09-22

•

Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering AB Borätt, 201701-04

•

Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering Byggfast, 2017-0105

•

Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering HSB, 2017-01-09

Jäv
Annika Falk (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Hibo Salad Ali (S) går in
som ledamot.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-01-25

Fortsättning § 3
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag svarar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen inte ska avgöra ärendet idag svarar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mary Svenberg (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Martin Normark (L)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju
(7) nej-röster till att ärendet ska återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 3
Ordförande finner att Kommunstyrelen ska besluta att ärendet ska avgöras
idag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag med följande
motivering:
”Sverigedemokraterna anser att detaljplanen för Kungsängens kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen, del 2) strider mot essensen av Upplands-Bro kommun. Vi är och
identifierar oss som en kommun med landsbygdskänsla och gröna
bostadsområden. Denna detaljplan minskar påtagligt båda dessa värden. Istället
förfulas och cementeras Kungsängens Centrum med mer betong och skuggor.
Vi ställer oss dock positiva till att området utreds för byggnation.
Det viktigaste för de andra partierna och en del tjänstemän verkar vara att
bygga ett nytt landmärke genom att resa en ohyggligt hög betongkloss, i
kontext till den omkringliggande omgivningen. Samtidigt tas väldigt lite
hänsyn till de boende i området. Det är uppenbarligen inte lika viktigt som att
ha något att skryta om på de interna mötena.
Sverigedemokraterna vill se en återremiss av detaljplanen där man beaktar
höjden på bebyggelsen, ger utrymme för mer grönområden och bygger estetiskt
vackra byggnader som smälter in bättre i närområdet. Därmed ska antalet
bostäder anpassas till områdets förutsättningar. För området ska inte anpassas
efter hur många bostäder man kan pressa in som mest. Sverigedemokraterna
eftersträvar långsiktiga bostäder som ger närområdet ett mervärde i form av
skönhet och smarta lösningar, istället för kortsiktiga och klumpiga
betongklossar.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj
Bergenhill (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag med följande motivering:
"Valfrihet är viktigt för oss. Boende kommer själva bestämma om de vill ha en
eller flera bilar, använda eventuell bilpool eller hitta andra lösningar. Att i det
parkeringskaos vi har i Kungsängen Centrum med närområde, innan vi sett
eventuella effekter av avgiftsbeläggning inom vissa zoner, införa 0,5 i
parkeringsplatser per hushåll i området är olämpligt. Det finns enligt Tekniska
nämnden risk för att boende använder allmänna parkeringar längs Ringvägen.
Vi anser att nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och ha
mjuka övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder.
Vidare är det viktigt att det blir ett säkert trafikflöde på Ringvägen och i
korsningen mot Enköpingsvägen.
Vi ser ett behov av att en fördjupad översiktsplan, med vision på kanske 30 år,
tas fram för byggnationer i Kungsängens centrum.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 3
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

HSB, AB Borätt
AB Upplands-Bro Hus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§4

2017-01-25

Begäran om markanvisning Korsängen
1:28 (f.d. Volvotomten)
Dnr KS 16/0392

Beslut
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att:
1. upprätta ett direkt markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter AB
2. i dialog med AB Upplands-Brohus ta fram förslag till alternativa lägen för
nya verksamhetslokaler
3. ta fram detaljplan avseende del av Korsängen 10:1, upplagsområdet mellan
Enköpingsvägen och järnvägen
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att:

1. upprätta ett direkt markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter AB
2. i dialog med AB Upplands-Brohus ta fram förslag till alternativa lägen för
nya verksamhetslokaler
3. ta fram detaljplan avseende del av Korsängen 10:1, upplagsområdet mellan
Enköpingsvägen och järnvägen

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbet Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj
Bergenhill (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut med revidering till punkt 1.
Som får lydelsen:
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för området som möjliggör såväl bostäder som verksamheter och i
största möjliga utsträckning samordnas med detaljplaner för angränsande delar av
Korsängen.

Sammanfattning
Odalen Fastigheter AB har lämnat in en ansökan om en direkt markanvisning
avseende fastigheten Korsängen 1:28 (f.d. Volvotomten) i syfte att bygga nya
bostäder. Byggnadernas våningsavtal föreslås variera mellan 3-6 våningar
beroende på var huskroppen är placeras inom fastigheten.
Samhällsbyggnadskontoret har sedan tidigare i uppdrag att ta fram detaljplan för
Korsängen även innefattande Korsängen 1:28 (f.d. Volvotomten) i syfte att skapa
en långsiktigt hållbar struktur med en blandad och variationsrik bebyggelse av
stadskaraktär.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 4
AB Upplands-Brohus har begärt förvärv av samma fastighet alternativ andra lägen
för ett nytt kontor, i syfte att utveckla och effektivisera sin verksamhet.
Nya parkeringsytor i anslutning till området behöver tas fram. Sådana ytor kan
eventuellt ordnas på södra sidan om Enköpingsvägen i direkt anslutning till
Korsängen 1:28, det vill säga mellan Enköpingsvägen och järnvägen. Området
används idag som ett upplagsområde för tekniska avdelningen.

Beslutsunderlag
•

Rev Planprogram Södra gröna dalen 2012-02-06

•

Parkeringspaket Kungsängen, TN 2016-06-07 § 31

•

Ansökan om markanvisning med bilaga (från Odalen AB)

•

Förfrågan om förvärv av Korsängen 1:28 (från AB Upplands-Brohus)

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut i punkten ett. Ett enligt
förslag från Kommunledningskontoret och enligt ett förslag från Fredrik Kjos
(M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj Bergenhill
(M) och Martin Normark (L). Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag
till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Normark (L), Fredrik
Kjos (M), Marcus Sköld (M), Vesna Rajic (M), Kaj Bergenhill (M) och
Lisbeth Waern (M) röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-01-25

Fortsättning § 4

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mary Svenberg (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Martin Normark (L)

X

Katarina Olofsson

X

Camilla Janson (S)

X

Avstår

Under upprop lämnas nio (9) ja-röster till Kommunledningskontorets förslag
till beslut och sex (6) nej-röster till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj Bergenhill (M) och Martin Normark
(L) förslag till beslut.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut i punkt ett. Ordförande finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut
i punkt två och tre.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 4

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj
Bergenhill (M) och Martin Normark (L) reserverar mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Odalen Fastigheter AB
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§5

2017-01-25

Nämndbudget 2017 för
kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0261

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2017 för Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2017.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga redovisningstekniska
justeringar.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2017 för Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2017.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga redovisningstekniska
justeringar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj
Bergenhill (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen ska
återremittera ärendet för att budgeten fullt ut får:
• Mätbara mål
• Indikatorer för de nämndmål som saknar det
• Angivelse av hur viktning mellan indikatorerna ska ske när flera
indikatorer anges för ett och samma mål
• Indikatorer som mäter måluppfyllelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-01-25

Fortsättning § 5

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-30 om budget 2017 för kommunen.
Nämnder och styrelser ska därefter upprätta en nämndbudget som fördelar den
av Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nämndbudget för
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.
Den totalt driftbudgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 161 549 tkr efter
att det överförts 1 430 tkr till Tekniska nämnden.
Förslaget behandlades vid samverkansgrupp den 19 december 2016.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2017

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag svarar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen återremittera ärendet röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mary Svenberg (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 5
Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Martin Normark (L)

X

Katarina Olofsson

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas nio (9) ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sex
(6) nej-röster till att ärendet ska återremitteras.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj
Bergenhill (M) och Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget
förslag med följande motivering:
”Budgeten är ett av de viktigaste redskapen för att bedriva sin politik. Här ska
anges politiska mål och hur de ska följas upp. Vid Kommunfullmäktige den 30
november 2016 antog den styrande majoriteten sin egen budget, vilket nu styr
Kommunstyrelsens internbudget. Kommunstyrelsens internbudget följer inte
budgetdirektiven fullt ut.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunledningskontoret, ekonomistaben

Utdragsbestyrkande

20 (32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§6

2017-01-25

Begäran om namnändring från
stiftelsen Nyföretagarcentrum Järfälla
Dnr KS 16/0389

Beslut
Kommunen begär namnändring från stiftelsen Nyföretagarcentrum Järfälla
Upplands-Bro som innebär att ”Upplands-Bro” tas bort från stiftelsens namn
och därmed återgår till det ursprungliga namnet ”Nyföretagarcentrum Järfälla”.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns stöd till nyföretagare sker idag genom bidrag till
stiftelsen Nyföretagarcentrum Järfälla Upplands-Bro, där kommunen är
representerad i styrelsen genom näringslivschefen. Finansieringen sker till
något mindre än hälften från de båda kommunerna där resterande bidrag
kommer från privata företag och företagarorganisationer.
Från 2017 föreslås Upplands-Bro kommun avveckla stödet till
Nyföretagarcentrum Järfälla Upplands-Bro varför en namnändring är
nödvändig. Kommande stöd till nyföretagande organiseras i ett partnerskap
tillsammans med lokala företag och företagarföreningar under samordning från
näringslivsstaben. Stödet till kommunens nyföretagande höjs samtidigt från
37 500 till 75 000 kr årligen, där den nya beräkningen har tre kronor per
invånare som grund.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2016

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2006

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Stiftelsen Nyföretagarcentrum Järfälla Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§7

2017-01-25

Remiss - Mottagande vid nationella
evakueringar till Sverige (Ds 2016:43)
Dnr KS 16/0399

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets förslag till
remissyttrande som sitt remissvar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
I en promemoria från Socialdepartementet lämnas förslag till en ny lag om
vissa befogenheter och ersättning till kommuner vid evakueringar till Sverige.
Lagen får tillämpas när det som en direkt följd av en katastrofinsats anländer
evakuerade till Sverige. Syftet med lagen är att underlätta för mottagande
kommuner att vid en framtida nationell massevakuering bistå evakuerade med
stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen Att underlätta för kommunerna att göra
nödvändiga insatser bidrar till ett effektivt mottagande av evakuerade i
övergången från en statlig katastrofinsats.
Med nuvarande system innebär en evakuering att den kommun som tar emot de
evakuerade personerna vi ankomsten till Sverige också får bära kostanden för
mottagandet. I promemorian föreslås nu istället att kommunerna ska ersättas
för de kostnader som uppstår vid mottagandet. Det föreslås också att en
kommun får lämna stöd till de evakuerade som anländer till en annan kommun.
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget. Enda invändningen är att
den frivillighet som gäller när det handlar om att stödja andra mottagande
kommuner, kan innebära viss godtycklighet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017.

•

Förslag till yttrande angående Ds 2016:43

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialdepartementet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§8

2017-01-25

Yttrande avseende KPMG
revisionsrapport avseende
Migrationens effekter på kommunens
verksamheter
Dnr KS 16/0332

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24
november 2016 som yttrande över KPMG:s revisionsrapport: Migrationens
effekter på kommunens verksamheter.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24
november 2016 som yttrande över KPMG:s revisionsrapport: Migrationens
effekter på kommunens verksamheter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Vesna Rajic (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt förslag med revideringen i yttrandet på sidan 2, rad 13 och 14
som får lydelsen:
”Kommunen har hittills inte haft problem att placera barn och elever i förskola
och grundskola” ändras till ”Kommunen har hittills lyckats placera alla barn
och elever i förskola och grundskola”
I enlighet med Utbildningsnämndens beslut från den 24 januari 2017.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Mary Svenberg (S), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kaj Bergenhill (M),
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och
Martin Normark (L).

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtrondevalda revisorer
genomfört en granskning av migrationens effekter på kommunens
verksamheter. Granskningens syfte var att översiktligt bedöma om kommunens
verksamheter är rustade för att möta det ökade behovet av välfärdstjänster och
bostäder som följer den ökade migrationen.
Efter genomförd granskning har KPMG kommit med ett antal
rekommendationer och kommentarer som kommunledningskontoret har
bemött.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 8

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2016

•

Revisionsrapport: Migrationens effekter på kommunens verksamheter

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§9

2017-01-25

Remiss av departementspromemorian
Ett sammanhållet mottagande med
tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds
2016:45)
Dnr KS 17/0001

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningskontorets förslag till yttrande med
tillägg som sitt eget yttrande rörande departementspromemorian, Ett
sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45).
__________
Katarina Olofsson (SD) deltar in inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningskontorets förslag till yttrande som
sitt eget yttrande rörande departementspromemorian, Ett sammanhållet
mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45).

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Mary Svenberg (S), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att besluta enligt
Kommunledningskontorets förslag med tillägget:
”Sammanfattat säger den nya lagen att en person vars TUT (tillfälligt
uppehållstillstånd) gått ut, behöver personen inkomma med en ny ansökan om
TUT innan den gamla har gått ut, annars kommer personen inte få möjlighet att
erhålla diverse bidrag (CSN, Bostadsbidrag m.m). Vidare så om en person
lämnar in en ny ansökan om TUT i tid innan den gamla gått ut, behöver
personen inte till Migrationsverket och dess asylboenden igen som ofta ligger i
en annan kommun än där personen vistas, utan kan stanna kvar i
bosättningskommunen. Personen kan även erhålla diverse bidrag (tex CSN,
bostadsbidrag) under handläggningstiden.
Genom att erhålla diverse bidrag under den nya asylsökningsperioden klarar
den asylsökande bättre ekonomin och kan lättare bo kvar i sin
bosättningskommun snarare än att tvingas lämna bosättningskommunen för att
åter få en plats på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden i en ofta
perifer kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 9
Att den asylsökande bor kvar i sin bosättningskommun kan medföra större
press på kommunal service som exempelvis förskole/skolplatser för
bosättningskommunen om barn finns med i bilden än om de åker till
Migrationsverkets boende. Dock är det knappast bra för barn om de måste
bryta upp med förskola för att en ny ansökan om TUT har gjorts. Rent
ekonomiskt går det att resonera att de vore bättre för bosättningskommunen om
barnfamiljer återvänder till Migrationsverkets boende i perifera kommuner
snarare än bo kvar i bosättningskommuner av mer populär art och med
platsbrist som Stockholmskommuner.
Dock är det knappast bra för asylsökande att tvingas återvända till
Migrationsverkets boenden pga pengabrist som kan bero på indragna bidrag
under ansökningsperioden. Den asylsökande kan ha etablerat sig bättre i sin
bosättningskommun och att flytta ut vederbörande ut på Migrationsverkets
boenden i en periferier kommun kan motverka eventuell integration om
personen skulle få nytt TUT eller till och med PUT.
Vidare ser vi inga organisatoriska eller sociala svårigheter med lagförslaget.
Personal får påminna när TUT går ut och att man behöver inkomma med ny
ansökan innan TUT går ut för att erhålla diverse bidrag.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M), Kaj
Bergenhill (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika
Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Mary Svenberg (S), Jan Stefanson (KD) och
Lisa Edwards (C) förslag till beslut.

Sammanfattning
I Justitiedepartementets promemoria lämnas förslag till ändringar i lagen om
mottagande av asylsökande m fl., lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande
m fl., socialförsäkringsbalken och i studiestödslagen. Ändringarna syftar till att
kunna behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd numera är huvudregel. Kommunledningskontoret ser positivt på
ändringarna men vill framföra att det är viktigt att tydlighet råder kring hur
kommuner och myndigheter bör förhålla sig i praktiken till ändringarna och
situationen som uppstår när ett tillfälligt uppehållstillstånd har upphört att gälla
och en ny ansökan inte inkommit samt vad detta medför för individens
indragningar av sociala förmåner såsom studiestöd.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017

•

Förslag till yttrande angående DS 2016-45
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

Fortsättning § 9
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Justitiedepartementet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 10

2017-01-25

Rapporter

Kommundirektören rapporterar:

Justerandes sign

•

Förfrågan från Länsstyrelsen om revidering av kommuntal för
nyanlända

•

Preliminärt bokslut 2016

•

Detaljplanen för gamla brandstationen i Bro har vunnit laga kraft

•

Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjat

•

Samråd om översiktsplan för Håbo

•

Samråd om översiktsplan för Upplands-Väsby

•

Samråd om översiktsplan för Ekerö

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 11

Justerandes sign

2017-01-25

Delegationsbeslut

1.

Antagning - externa anordnare start P1 2017

2.

Delegationsbeslut tf samhällsbyggnadschef

3.

Tillförordnad kommundirektör under jul och nyår 2016

4.

Försäljning av personbil

5.

Avskrivning av fordring avseende tomträttsavgäld

6.

Avskrivning av fordringar för socialnämnden

7.

Avskrivning av fordring avseende dödsbo

8.

Beslut avseende utlämnande av allmän handling

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 12

Justerandes sign

2017-01-25

Anmälningar

1.

Rapporten Stockholm - Full fart framåt

2.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 29 november 206

3.

Cirkulär 16:62 - Vårdprisindex (VPI)

4.

Information om digital ärendehantering

5.

Cirkulär 16:68 - Ändring i diskrimineringslagen - aktiva åtgärder, nya
bestämmelser från den 1 januari 2017

6.

Skulden till underhåll - det kommunala underhållsbehovet för gator, broar
och belysning

7.

Cirkulär 16:55 från Sveriges Kommuner och Landsting- Krav på förnyelse
av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

8.

Cirkulär 16:56 från Sveriges Kommuner och Landsting samt PactaÖverenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska
Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund

9.

Cirkulär 16:70 från Sveriges Kommuner och Landsting- Hyreshöjning
fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI

10.

Länsstyrelsens beslut om tillsyn av biotopskyddsbestämmelserna gällande
allé på fastigheten Säbyhom 5:1 i Upplands Bro kommun, beteckning 51539405-2015

11.

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2017

12.

Cirkulär 16:67 - Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning

13.

Cirkulär 16:64 - Redovisningsfrågor 2016 och 2017

14.

Uppföljningsbeslut för vuxenutbildningen Upplands - Bro kommun

15.

Ansökan om överföring av det regionala utvecklingsansvaret i Stockholms
län till Stockholms läns landsting, LS 2015-0997

16.

Cirkulär 16:66 - Skydd för s.k. visselblåsare

17.

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 2016-12-05

18.

Socialnämndens beslut § 106 - Internbudget för Socialnämndens
verksamhet 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

19.

Sammanträdesprotokoll från förbundsdirektionen för Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda, 2016-10-28

20.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2016-06-07

21.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB styrelsesammanträde
2016-06-07

22.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB styrelsesammanträde
2016-09-13

23.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2016-09-13

24.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2016-10-18

25.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
styrelsesammanträde 2016-10-18

26.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
styrelsesammanträde 2016-12-06

27.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2016-12-06

28.

Bygg- och miljönämndens beslut § 108 - Miljötaxan

29.

Cirkulär 16:71 - Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för
avfallshantering

30.

Cirkulär 16:69 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård

Justerandes sign

31.

Cirkulär 16:56, ny version - Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap med Svenska
Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund

32.

Budget 2017 - Tekniska nämnden

33.

Tekniska nämndens beslut § 65 - Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan
2016

34.

Tekniska nämndens beslut § 67 - Riktlinjer för namnberedningsgruppen

35.

Tekniska nämndens beslut § 76 - Ändring av Sammanträdestider

36.

Länsrapporten 2015: Återredovisning av arbete med alkohol- och
tobakstillsyn samt samordning av alkohol-, narkotika-, dopings- och
tobaksarbetet (ANDT) i Stockholms läns kommuner

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-01-25

37.

Protokoll Brandkåren Attundas direktionsmöte 2016-11-25

38.

Cirkulär 16:72 - Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift
samt prognos för åren 2016 och 2017

39.

Tekniska nämndens beslut § 66 - Intern kontrollplan 2017

40.

Cirkulär 16:73 - Kompletterande kommentar angående extratjänster och
kompetenslyft

Utdragsbestyrkande

32 (32)

