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Beslut om antagande av förslag till
fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro,
Landsbygdsplan FÖP 2016.
Dnr KS 15/0199

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan FÖP 2016, enligt plan- och
bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
2. Att anta översiktsplanen med revideringar enligt koalitionen (S, MP,
KD och C) och delar av L.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan
FÖP 2016, enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.

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 anta Kommunledningskontorets
förslag men med följande ändringar:
Bilaga 1 på sidan 53 i tabellen Nollalternativ Eriksberg/Raskeboda stryka
Endast, Enstaka och Eventuell i texten.
Eriksberg-Raskeboda (nr 28): Avstyckningar i samband med
detaljplaneläggning.
Samt anta följande delar av Martin Normarks (L) ändrings- och
kompletteringsförslag.
Sidan 34 i stycket med rubrik ”Militär verksamhet av riksintresse”
kompletteras första meningen med; ”.. i samklang med kommunens utveckling
i övrigt.”
Sidan 40 i fjärde meningen under rubriken ”Militär verksamhet inom
Totalförsvarets riksintresse- eller samrådsområde” ändras till; ”Detta begränsar
utvecklingen av den befintliga bebyggelsen vilket innebär att avstyckningar
Justerandes sign
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Fortsättning § 48
och ny bostadsbebyggelse inom influensområdet: möjligen kan tillkomma i
enstaka fall. Däremot innebär enskilda boendes möjligheter att på ett likvärdigt
sätt förbättra sina fastigheter inte att utnyttjandet av Kungsängens övnings- och
skjutfält påtagligt försvåras eller att totalförsvarets intressen i annat avseende
motverkas.”
Sidan 44 i texten om dialogen med Försvarsmakten ändras till; ”Under
planprocessen har dialogen med Försvarsmakten, kring deras riksintresse och
influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält resulterat i att det finns
en mycket begränsad möjlighet till bebyggelseutveckling norr om
Lejondalssjön och runt Håbo-Tibble kyrkby. För kommunen är det dock
väldigt viktigt med fortsatt tillgång till och möjlighet till kollektivtrafik och
annan utveckling av samhällsservice i de norra landsbygdsdelarna. Det gäller
exempelvis skola, förskola, idrottsplats med mera i Tjusta och Håbo-Tibble
kyrkby. Den befintliga bebyggelsen ska kunna utvecklas med en god bebyggd
miljö och förutsättningar att lösa vatten- och avloppsfrågorna.”
Sidorna 51-52 i andra och tredje meningen under rubriken ”Området mellan
Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby” ändras och ges följande lydelse; ”I
dagsläget är det inte möjligt med någon större kompletterande
bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet inom utredningsområdet.
Området mellan Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby ligger inom Totalförsvarets
influensområde för riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält.”
Sidan 75 i andra meningen under rubriken ”Buller och vibrationer” ändras och
ges följande lydelse; ”För områden inom Totalförsvarets influensområde för
riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält, t ex Landsbygdsplanens
utredningsområde Tjusta-Håbo-Tibble kyrkby, är det buller från
Försvarsmaktens verksamhet på Kungsängens övnings- och skjutfält som
behöver hanteras genom samverkan, fortsatt kontinuerlig dialog i vidare
planering och villkor för bebyggelsens utformning.”
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan FÖP
2016, enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900., med följande
ändringar
Sidan 33 under rubriken ”Nya, omformulerade och preciserade övergripande
planeringsinriktningar för landsbygden”:
Femte punkten kompletteras med; ”..kollektivtrafik, samt i de ca 50 större
bebyggelsegrupper som redovisas.”
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Fortsättning § 48
Sidan 34 i stycket med rubrik ”Militär verksamhet av riksintresse”
kompletteras första meningen med; ”… i samklang med kommunens
utveckling i övrigt.”
Tredje stycket rubrik ändras/kompletteras till; ”Bebyggelse och service längs
strategiska stråk och större bebyggelsegrupper”. Första meningen i texten
ändras till; Utvecklingsstrategin bygger på en huvudprincip med funktionella
stråk för landsbygdens bebyggelse och en utveckling i de ca 50 större
bebyggelsegrupper som redovisas.” I andra meningen ändras
”bebyggelseutvecklingen” till ”bebyggelseutveckling”.
Sidan 40 i fjärde meningen under rubriken ”Militär verksamhet inom
Totalförsvarets riksintresse- eller samrådsområde” ändras till; ”Detta begränsar
utvecklingen av den befintliga bebyggelsen vilket innebär att avstyckningar
och ny bostadsbebyggelse inom influensområdet endast kan tillkomma i
enstaka fall. Däremot innebär enskilda boendes möjligheter att på ett likvärdigt
sätt förbättra sina fastigheter inte att utnyttjandet av Kungsängens övnings- och
skjutfält påtagligt försvåras eller att totalförsvarets intressen i annat avseende
motverkas.”
Sidan 42 i planeringsinriktningarnas första punkt ändras/kompletteras till; ”...
stråk, områden för bebyggelseutveckling och utpekade större
bebyggelsegrupper.”
Sidan 43 i första meningen under rubriken ”Bebyggelseutveckling i utpekade
stråk och områden” ändras till; ”Bebyggelseutveckling på landsbygden
koncentreras till några huvudstråk samt utpekade områden och
bebyggelsegrupper.”
Sidan 44 i texten om dialogen med Försvarsmakten ändras till; ”Under
planprocessen har dialogen med Försvarsmakten, kring deras riksintresse och
influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält resulterat i att det finns
en mycket begränsad möjlighet till bebyggelseutveckling norr om
Lejondalssjön och runt Håbo-Tibble kyrkby. För kommunen är det dock
väldigt viktigt med fortsatt tillgång till och möjlighet till kollektivtrafik och
annan utveckling av samhällsservice i de norra landsbygdsdelarna. Det gäller
exempelvis skola, förskola, idrottsplats med mera i Tjusta och HåboTibble
kyrkby. Den befintliga bebyggelsen ska kunna utvecklas med en god bebyggd
miljö och förutsättningar att lösa vatten- och avloppsfrågorna.”
Sidorna 51-52 i andra och tredje meningen under rubriken ”Området mellan
Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby” ändras och ges följande lydelse; ”I
dagsläget är det inte möjligt med någon större kompletterande
bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet inom utredningsområdet.
Området mellan Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby ligger inom Totalförsvarets
influensområde för riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält.”
Justerandes sign
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Fortsättning 48
Sidan 75 i andra meningen under rubriken ”Buller och vibrationer” ändras och
ges följande lydelse; ”För områden inom Totalförsvarets influensområde för
riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält, t ex Landsbygdsplanens
utredningsområde Tjusta-Håbo-Tibble kyrkby, är det buller från
Försvarsmaktens verksamhet på Kungsängens övnings- och skjutfält som
behöver hanteras genom samverkan, fortsatt kontinuerlig dialog i vidare
planering och villkor för bebyggelsens utformning.”
Sidan 82 i första punkten kompletteras enligt följande;
”..bebyggelseutvecklingsstråk, bebyggelseutvecklingsområden och de större
bebyggelsegrupper som utpekas.”
Fjärde punktens första mening ändras till; ”3-7 huvudbyggnader med
tillhörande komplementbyggnader kan komma att prövas via förhandsbesked.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M) och Paul Gustafsson (M) ansluter sig till 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 till beslut
gällande Eriksberg.
Martin Normark (L) ansluter sig till 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 till beslut
gällande Eriksberg.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M) och Paul Gustafsson (M) ansluter sig till Martin Normarks (L) förslag till
beslut.

Sammanfattning
Landsbygdsplan FÖP 2016 är ett förslag till fördjupning av Upplands-Bro
kommuns gällande översiktsplan, ÖP 2010. Landsbygdsplanen syftar till att
skapa förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygdens näringar och
bebyggelse och bidra till att den framtida utvecklingen på landsbygden är
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.
I arbetet med Landsbygdsplanen har tätortsavgränsningen reviderats något
jämfört med i ÖP 2010. Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför
tätortsavgränsningen. I ÖP 2010 ligger fokus främst på tätorternas utveckling.
Riktlinjer för landsbygds-utvecklingen beskrivs där på en generell nivå. Men
förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av landsbygden. Landsbygdsplanen
beskriver och förtydligar därför förutsättningarna för och inriktningen på den
översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar.
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Fortsättning § 48
Förslaget som helhet består av tre delar: plandokument, konsekvensbeskrivning
och planeringsförutsättningar. Plandokumentet blir det politiskt beslutade
dokumentet där utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt
huvudsaklig mark- och vattenanvändning beskrivs. Konsekvensbeskrivningen
utgör även en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt
bestämmelserna i miljöbalken.
I tidigare skede har ett program tagits fram. Programsamrådet skedde från juni
till och med september 2013. Efter det togs ett planförslag fram. Detta har varit
på samråd juli till december 2014 och på utställning juli till oktober 2016.
Dialog har förts med bland annat myndigheter, grannkommuner och boende
och verksamma på Upplands-Bros landsbygd. Utställningsförslaget har sedan
reviderats och fördjupats ytterligare. Inkomna synpunkter och resultatet av
utställningen med genomförda ändringar redovisas i ett utställningsutlåtande.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2017.
Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Konsekvensbeskrivning Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Planeringsförutsättningar Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Utställningsutlåtande Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Särskild sammanställning – Fördjupad översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2016, den 12 maj 2017.
Samrådsredogörelse för plan- och programsamråd, den 8 juli 2016.
Medborgardialog - dokumentation av samrådsmöten och
medborgardialog, november 2014.
Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander,
Stockholms läns museum i samarbete med Upplands-Bro kommun,
1991.
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000.
Kulturhistorisk utredning del 1 och 2. Rapport: 2001:1. Gabriele
Prenzlau-Enander, Stockholm läns museum och Upplands-Bro
kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162.
Medborgardialog - dokumentation av samrådsmöten och
medborgardialog, september 2013
Förslag till program för översiktsplanering av landsbygden i UpplandsBro, samrådshandling den 8 maj 2013.
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 48
• Landskapsanalys Upplands-Bro, samrådshandling den 8 maj 2013.
• Avgränsning av miljöaspekter, samrådshandling den 8 maj 2013.
• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008.

Beslutsgång 1
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar om Eriksberg 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.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontoret med revideringar 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) samt delar av
Martin Normark (L) förslag. Och ett enligt Martin Normark (L) förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag med revideringar 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
Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M) och Paul Gustafsson (M) reserverar sig i enlighet till Martin Normarks (L)
förslag.

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
” Sverigedemokraterna värnar om kommunens alla värden. De fridfulla
naturområdena i landsbygden, vår fantasieggande kulturhistoria och den
flexibla lilla tätorten. Vi ska erbjuda en tillvaro som attraherar olika människor
med varierande behov. Därför är det viktigt att ärenden som involverar en
tydlig brytning mot nuvarande tillstånd ska nyanseras tillräckligt i
beskrivningen av ärendet, för att tillgodose beslutsfattande politiker med ett
helhetsperspektiv. ”
Sara Ridderstedt (MP) medges lämna följande protokollsanteckning:
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”Miljöpartiet ser mycket som är positivt och bra med förslaget till
Landsbygdsprogram men hade förordat ett utvidgat generellt strandskydd på
300 meter. Framtida generationers tillgång till natur- och rekreationsområden i
Fortsättning § 48
strandnära lägen måste säkras. För oss leder LIS-områden i motsatt riktning
och landsbygdsbyggnation bör prövas jämbördigt. Skälby Gård bör tas bort
som utvecklingsområde. Vi saknar också en mer utförlig utvecklingsplan för de
areella näringarna.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M) Paul Gustafsson (M) medges lämna följande protokollsanteckning:
” Utveckling på landsbygden måste ske på landsbygdens egna villkor och
förutsättningar. Boende och verksammas vilja till utveckling av landsbygden är
avgörande för att utveckling ska ske.
För oss moderater är det stora värdet i en Översiktsplan för Landsbygden att
det ska bli lättare för boende och verksamma på landsbygden att utveckla
densamma. Det måste bli lättare att bygga - vi ser gärna att upp till 10 bygglov
ska kunna ges samma fastighetsägare vid ett och samma tillfälle utan att
detaljplan behöver tas fram - och lättare att starta och driva verksamhet på
landsbygden.
Vi vill också att en vision tas fram över de delar av landsbygden som ligger
under eller på annat sätt påverkas av försvarets influensområde. En vision som
visar kommunens vilja till landsbygdsutveckling även i dessa områden.”
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 fördjupade översiktsplanen för landsbygdens utveckling anger på ett
realistiskt sätt var och hur landsbygden har möjlighet i närtid att utvecklas på
det sätt som skolor och annan samhällsservice kan tryggas och utvecklas. I
begreppet styra utvecklingen vill vi mena att det är ett möjliggörande av
landsbygdsutvecklingen i reella termer. Enskilda fastighetsägare och
markägare kan alltid begära bygglov precis som lagen föreskriver, men den
mer omfattande landsbygdsutvecklingen är den som nu pekas ut. Där är också
hänsyn tagen till de faktiska hinder som finns såsom riksintressen, skyddszoner
och utpekade målkonflikter i den gällande regionala utvecklingsplanen.”
Martin Normark (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna anser det är mycket bra att kommunstyrelsens majoritet har ställt
sig bakom nödvändiga förtydliganden i FÖP 2016 vad gäller konsekvenser av
Försvarsmaktens riksintresse. En annan aspekt som tyvärr inte har getts en
tillräcklig tydlighet är synen i FÖP 2016 på de ca 50 större bebyggelsegrupper
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

som redovisas. Utvecklingsstrategin för Upplands-Bros landsbygd ska ha en
utgångspunkt i dessa. Den fördjupade översiktsplanens text borde tydligt ha
angett detta, även om kartbilderna ger en ledning. Det är de boende och
verksamma här, i ”byarna”, som utgör grunden för landsbygden och dess
Fortsättning § 48
utveckling. Landsbygdsutveckling handlar om att frigöra utvecklingskraft för
dess byar, inte skapa begränsningar. Byarna ska kunna växa och bidrar därmed
även till hela kommunens utveckling. Miljökrav ska hanteras ambitiöst och
flexibelt, t.ex. genom att lokala VA- lösningar är alternativ till det kommunala
systemet. Andra aspekter på bebyggelseutveckling och service, som i FÖP
2016 beskrivs som ”landsbygdskärna”, ”utvecklingsområde” eller
”utvecklingsstråk” kan komplettera grundstrukturen när det är lämpligt. En
bebyggelseutveckling med stöd i dessa bebyggelsegrupper och generell
möjlighet till enskilda kompletteringar av befintlig bebyggelse är en
nödvändighet om landsbygden överhuvudtaget ska kunna utvecklas utifrån sina
egna förutsättningar. De riktlinjer som föreslås för bebyggelseutveckling;
utformning och placering av ny bebyggelse, infrastruktur, tekniska
försörjningar och annan offentlig service, är till just för att säkerställa att den
mer spridda bebyggelsen blir bra och i grunden möjlig.”
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen i Stockholms län
Boverket
Stockholms läns landsting, TRF
Sigtuna kommun
Upplands Väsby kommun
Järfälla kommun
Ekerö kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 49

2017-05-31

Förslag till preciserade direktiv för
Fördjupad översiktsplan för
Kungsängen
Dnr KS 15/0261

Beslut
Kommunstyrelsen antar de preciserade direktiven för uppdraget till Fördjupad
översiktplan för del av Kungsängen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag
den 12 maj 2017.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar de preciserade direktiven för uppdraget till Fördjupad
översiktplan för del av Kungsängen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag
den 12 maj 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M) och Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar om att de ursprungliga delarna ska vara med. Det
angivna stycket på sidan 2 i förslaget ska strykas:
”De direktiv i ursprungsuppdraget från 2013 som gällde sammanhängande
vattennära promenadstråk längs Kungsängens strand samt åtgärder med
anledning av pågående parkeringsutredning betraktar
Samhällsbyggnadskontoret
däremot som nu redan behandlade i andra sammanhang sedan
uppdraget gavs. Dessa delar kommer därför inte att ingå i den fördjupade
översiktsplanen.”
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj
Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M) och Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har sedan den 25 september 2013, § 123, i uppdrag
från Kommunstyrelsen att upprätta en fördjupad översiktsplan för delar av
Kungsängen. När arbetet nu inleds har förutsättningarna utvecklats ytterligare.
Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att uppgiften utökas till att gälla
hela Kungsängens tätort enligt översiktsplanens tätortsavgränsning.
Frågeställningarna kring ytterligare förtätningsområden i kollektivtrafiknära
områden och aktiviteter nära vattnet är fortfarande aktuella och studien kan
precis som det föreslås i ursprungsuppdraget delas upp i mindre delar. Men
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 49
slutresultatet bör även innehålla både analyser och förslag till helhetssyn kring
framtida behov av bland annat bostäder och verksamhetsmark och skola och
omsorg för hela Kungsängen. Likaså ska aspekterna social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet användas i arbetsprocessen.
Det förslag till ny tätortsavgränsning som ingår i utställnings- och
antagandehandlingen för FÖP 2016, Landsbygdsplanen, och som innebär att
Norra Stäksön ingår i tätortsavgränsningen för Kungsängen, bör
vidareutvecklas med en behovs- och konsekvensbeskrivning.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2017.
Kommunstyrelsens beslut om uppdrag att upprätta en fördjupad
översiktsplan för delar av Kungsängen den 25 september 2013, § 123.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 10 september 2013

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M)
och Martin Normark (L) förslag. 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 Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M)
och Martin Normark (L) röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 49
Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslag och sju (7) nej-röster till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj
Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag med motiveringen:
”Moderaterna ser det som direkt olyckligt att utesluta så viktiga frågor som
Kungsängens strand och parkeringssituationen i Kungsängens centrum.
Det gör att arbetet med Fördjupad ÖP för Kungsängen haltar redan från
början.”
Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 50

2017-05-31

Yttrande över samråd inför ansökan om
tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnnibble 2.53 i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 17/0103

Beslut
Kommunen yttrar sig över samråd inför ansökan om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble:2:53 i Upplands-Bro kommun enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 12 maj 2017.
__________

Sammanfattning
Swerock AB avser att ansöka om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53. Eventuellt kommer ansökan också att omfatta
vattenverksamhet. Upplands-Bro kommun har fått samrådsunderlaget på
remiss och Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande
den 12 maj 2017.
Synpunkterna på samrådsunderlaget gäller framför allt att lokaliseringen är
olämplig och saknar stöd i gällande kommunövergripande översiktsplan för
Upplands-Bro, ÖP 2010. Bland annat avseende närheten till befintliga bostäder
och unika naturområden, det större sammanhängande skogsområde som
området idag är en del av, samt att ÖP 2010 förordar att störande verksamheter
ska lokaliseras i anslutning till trafikplatserna Bro och Brunna vid E18 och inte
på landsbygden.
Likaså är motiven och behoven för lokaliseringen oklara och förefaller
outredda. Förslaget till placering strider också mot inriktningar i utställningsoch antagandehandlingen för förslag till fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016. Därtill är lokaliseringen olämplig
utifrån inriktningarna för utveckling av grönstruktur i förslaget till regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samrådsversion 2016.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2017.

•

Samrådsunderlag ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län. Upprättad
av Göran Holm, WSP den 9 februari 2017 med revideringar den 23
mars 2017.

•

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162.
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 50
•

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,
antagandehandling den 12 maj 2017.

•

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,
utställningshandling den 8 juli 2016.

•

RUFS 2050, samrådsversion den 8 april 2016.

•

Kartvisaren Ballast från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.
Aktuell bild av tillgängliga och aktiva bergtäkter i Stockholms län och
angränsande län.

•

Länstyrelsen i Stockholms läns faktablad 2003:06 och rapport
”Masshantering i Stockholms län” 2000:11.

Protokollsanteckning
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:
”Att utveckla de areella näringarna och annan landsbyggnadsutveckling står i
konflikt med bergtäkt Vi anser det orimligt att en så omfattande verksamhet
ska kunna etableras utan att de som redan valt att bosätta sig i området haft en
möjlighet att kunna förutse den påverkan detta får. Därför hänvisar vi till de
styrdokument som antagits och det som nu avser den fördjupade
översiktsplanen för landsbygden.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

WSP Sverige AB

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 51

2017-05-31

Yttrande över remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken
2017/2018 (T18)
Dnr KS 17/0058

Beslut
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar
i SL-trafiken 2017/2018 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 12 maj
2017 med revideringar.
__________

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar
i SL-trafiken 2017/2018 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 12 maj
2017.

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 enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut samt att inleda stycket om
pendeltågstrafiken och Bro station med lydelsen:
En väl fungerande pendeltågstrafik är ytterst angelägen för invånarna i
Upplands-Bro. Många är helt beroende av fungerande pendeltåg för sina
dagliga skol- och arbetsresor. Vi fortsätter därför att påminna om hur viktigt
det är med tätare pendeltågstrafik i Bro, som idag endast har 30-minuterstrafik.
Samt följande ändring gällande busslinje 554 Råby-Kista centrum:
Vi är negativa till förslaget att dra om linje 554 via Skolvägen istället för via
Hjortronvägen. Vi vill poängtera att huvuduppgiften för linje 554 är att tjäna
som direktbuss till Kista.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till 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 till beslut.
Martin Normark (L) ansluter sig till 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 till beslut.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M), Göran Malmestedt
(M) och Anders Åkerlind (M) ansluter sig till Camilla Janson (S), Rolf Nersing
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 51
(S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna
Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag till beslut.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar nu med
trafikförändringar i SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2017 och har
skickat ut en bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen har
tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på
bebyggelseplaner och resandestatistik. Remissen har kommit i två omgångar,
Fortsättning § 51
med ett första utskick i februari och ett tillägg i april. Tillägget innehåller
ändringar med hänsyn till föreslagna förändringar i pendeltågstrafiken, med
nya Citybanan i drift. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till
yttrande den 12 maj 2017.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2017

•

Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2017/2018 (T18) den 7 februari 2017

•

Trafikförvaltningens tilläggsremiss inför trafikförändringar i SLtrafiken 2017/2018 (T18) den 18 april 2017

•

Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T17, december 2016-december 2017, den 24
oktober 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med Camilla Janson (S), Rolf
Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edward (C) förslag med
revideringar.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 52

2017-05-31

Planändring och försäljning del av
Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa
Skoga)
Dnr KS 17/0177

Beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslutat uppdrag 2016-06-08, KS
§ 80 punkt 1 avseende upprättande av markanvisningsavtal
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upprätta
försäljningsavtal avseende avyttring av del av fastigheten Kungsängens
Kyrkby 2:131
3. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i fortsatt uppdrag att
pröva frågan om ändring av detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby
2:131, enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen (PBL
2010:900) men med inriktning på att möjliggöra annan användning än
allmänt (A) samt att pröva möjligheten att införa skyddsbestämmelser
för själva byggnaden. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på
att Kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering.
__________

Sammanfattning
Nya intressenter har sedan kommunstyrelsen beslut 2016-06-08 (§ 80)
meddelat intresse för att förvärva fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131
(Villa Skoga). Detta i syfte att kunna renovera och bevara själva byggnaden
Villa Skoga, men samtidigt också kunna utveckla fastigheten för andra
ändamål som boende och/eller verksamheter.
Med beaktande av dessa nya förutsättningar så föreslår
Samhällsbyggnadskontoret att kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen
i ändrat uppdrag att upprätta försäljningsavtal för del av fastigheten
Kungsängens Kyrkby 2:131 i syfte att kunna bevara Villa Skoga men samtidigt
ge möjlighet att ta byggnaden i anspråk för annan användning än allmän (A),
exempelvis för bostadsändamål och/eller kontorsverksamhet. Bevarandet av
själva byggnaden bedöms också kunna säkerställas med skyddsbestämmelser i
en ny detaljplan.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-08, § 80

•

Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-04, § 10

•

Teknisk statusbesiktning Kungsängens Kyrkby 2_131 2017-01-31
Utdragsbestyrkande
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2017-05-31

Fortsättning § 52
•

Värderingsutlåtande Kungsängens Kyrkby 2:131, 2017-02-02

Protokollsanteckning
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M),
Göran Malmestedt (M) och Anders Åkerlind (M) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Vi tillstyrker förslaget att upphäva tidigare beslut om markanvisningsavtal,
uppdrag att upprätta försäljningsavtal, samt att pröva ändring av detaljplan och
införande av skyddsbestämmelser för Villa Skoga. Vi har dock inte
information om tänkbara köpare eller deras planer och kommer därför
självfallet att ta ställning till Villa Skogas framtid först när sådant underlag
presenteras.”
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet protester mot försäljningen av Villa skoga.
Under en lång tid har de styrande majoriteterna i Upplands-Bro kommun inte
brytt sig om Villa Skoga och därmed låtit det förfalla. Så nu när kostnaderna
för att renovera och rusta huset är stora anser den sittande majoriteten att det är
bäst att göra sig av med det.
Genom att ändra detaljplanen och därefter sälja huset och menar man att det är
ett sätt att bevara huset. Men eftersom vi inte vet vilken verksamhet som
kommer att flytta in, i det så småningom renoverade huset, så vet vi inte vad
som kommer att hända med huset.
Men det enda sättet att helt kunna styra över hur huset och dess karaktär
bevaras är att behålla det i kommunal ägo.
En stor opinion i kommunen motsätter sig försäljningen!
Vi vill inte att samma sak sker här i Upplands-Bro, som skedde i Stockholm
när man rev Klarakvarteren. Vi vill inte sitta om 20 år och förundras över hur
man kunde göra något så galet som att sälja det sista kvarvarande ursprungliga
huset i Kungsängen.”
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckningar:
” Sverigedemokraterna vill poängtera att flera parter har uppfattat
tjänstemannabeskrivningen som bristande i särskilt en aspekt. Den
kulturhistoriska betydelsen av Villa Skoga saknade en rimlig genomgång i
materialet. Vi ser fler värden än ekonomiska i kommunens tillgångar och anser
därför att detta lyfts fram i ärenden framöver som har en betydelsefull
kulturhistorisk anknytning.”
Kerstin Åkare (V) ansluter sig till Johan Tirelands (SD) protokollsanteckning.
Justerandes sign
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Fortsättning § 52
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 53

2017-05-31

Budgetdirektiv 2018
Dnr KS 17/0117

Beslut
Direktiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget 2018 godkänns.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Paul Gustafsson (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar
inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Direktiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget 2018 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Paul Gustavsson (M) och Martin Normark (L) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar tillägg i punkt 1.3 Nämnderna ska lämna förslag på
effektivitetsfrämjande åtgärder.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj
Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Paul Gustafsson (M) och Martin
Normark (L) förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår att besluta om direktiv för hur
kommunens arbete med budgeten ska bedrivas.
Samtliga nämnder ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom den
angivna preliminära budgetramen för 2018 och ska beskriva verksamheterna med
utgångspunkt från den preliminära budgetramen. Nämndens budgetförslag ska
följa och redovisas enligt mallen för budgetmaterialets struktur och följa
budgetdirektivets tidsplan. Nämnden ska också upprätta förslag till
investeringsbudget för 2018 och plan för 2019-2020.
Bolagen ska fastställa en budget för 2018. En preliminär budget för 2018 ska
delges Kommunstyrelsen senast i september månad 2017.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 maj 2017

•

Budgetdirektiv samt preliminära budgetramar för 2018 15 maj 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 53

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Paul Gustafsson (M)
och Martin Normark (L) förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Paul Gustafsson och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Nämnderna
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Kommunrevisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 54

2017-05-31

Delårsrapport januari-april 2017 med
helårsprognos
Dnr KS 17/0160

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2017 med helårsprognos godkänns.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar
inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2017 med helårsprognos godkänns.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser
över nämndernas resultat januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 32,3 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 45,5 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom
Utbildningsnämnden som visar ett underskott med 7,7 mnkr och
Socialnämnden ett underskott med 1,2 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 26
mkr. Det är 22,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 3,1 mnkr
exklusive resultatutjämningsfond.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2017

•

Delårsbokslut januari till april 2017 daterad 19 maj 2017

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 54
” Vi vill särskilt notera att jämfört med budget är driftsunderskottet 21 mkr,
eftersom stora poster såsom försäljning av tomträtter inte fanns med i budget.”
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Elevpengen har varit fastställt på samma sätt för huvudmännen inom
utbildningsnämndens olika enheter. Däremot ser vi att resurserna har hanterats
med en tydlig skillnad i ansvar och tydlighet. Det är ett ledarskapsproblem som
uppstått och Sverigedemokraterna vill lyfta behovet av att med bestämdhet
åtgärda bristerna i kedjan av ledargestalter inom och ovanför enheterna.”
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:
”Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun väntas göra ett underskott 2017
som motsvarar 1,9 % av nämndens totala budget.
Satsningar har gjorts på att lyfta skolan under mandatperioden. Det har
inneburit högre lärartäthet, fler behöriga lärare, bättre lokaler och högre
lärarlöner. 2017 ökades utbildningsnämndens budgetramar med över 8 %
(tilldelningen generellet i kommunen låg på 2 %.)
Viktigt är att förstå att nya tider i en kommun med stark expansion kräver nya
grepp, långsiktiga lösningar och lugn och ro för verksamheterna att jobba med
frågan att få budget i balans.
Upplands-Bro kommun tillhör en av de tio mest expansiva kommunerna i
landet med en tillväxttakt på närmare 4 %. Kommunens ekonomi på totalen går
bra. Kommunen redovisar ett delårsresultat på 32,3 mnkr. Resultatet är 48,2
mnkr bättre än budgeteten för perioden. Det är dock olyckligt och djupt
okunnigt att uttrycka en förstorad oro över det ekonomiska underskottet,
självklart är det inte bra med prognosiserat underskott men inte ovanligt i en
expansiv Stockholmskommun dit så många vill flytta. Vi har ett jämförelsevis
mycket gynnsamt läge med ordning och reda på både ekonomi och höga
ambitioner med våra verksamheters mål.
Vi är en kommun i stark tillväxt, vilket ställer krav på att jobba med långsiktig
utveckling av nämndens verksamheter. Vid utbildningsnämndens möte den 30
maj gav den styrande koalitionen utbildningschefen i uppdrag att vidta åtgärder
för att minska underskottet och samtidigt behålla fortsatt hög kvalitet i våra
verksamheter med målet en ekonomi i balans.
Åtgärdsplaner ska arbetas fram för långsiktiga och hållbara åtgärder. I beslutet
från nämnden finns tydligt uttalat att åtgärderna inte ska drabba barn i behov av
särskilt stöd och inga lärare ska sägas upp. Uppföljning av ekonomin görs
löpande och åtgärderna ska presenteras vid nästa möte för nämnden.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 54
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Nämnderna
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 55

2017-05-31

Kommunal borgen för AB UpplandsBrohus (borgenstak)
Dnr KS 17/0146

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 1 320 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 35, den 20 mars 2013,
Kommunfullmäktiges beslut § 152, den 16 december 2015,
Kommunfullmäktiges beslut § 69, den 15 juni 2016 och
Kommunfullmäktiges beslut KF § 135, den 30 november 2016
upphävs.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i september 2010 ett borgenstak för AB
Upplands-Brohus på 810 000 000 kronor. Sedan dess har kommunfullmäktige
fattat ett antal enskilda beslut om att teckna borgen så som för egen skuld för
ett antal kommande investeringar. För att inte frångå principen med ett
borgenstak så finns det behov av att fatta ett nytt beslut om borgenstak. Det
innebär att tidigare fattade beslut upphävs. AB Upplands-Brohus har i
dagsläget lån på 625 900 000 kronor. Redan fattade beslut innebär ett
borgenstak på 1 320 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
Revisorerna
Kommuninvest i Sverige AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 56

2017-05-31

Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB
Dnr KS 17/0147

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår, såsom för egen skuld borgen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 820 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 98, den 11 september 2013 och
Kommunfullmäktiges beslut KF § 1, den 11 februari 2015 upphävs.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i september 2013 ett borgenstak för UpplandsBro Kommunfastigheter AB på 724 000 000 kronor. Sedan dess har
kommunfullmäktige fattat ett enskilt beslut om att teckna borgen så som för
egen skuld för investeringar i Hagnässkolan på 88 000 000 kronor. För att inte
frångå principen med ett borgenstak så finns det behov av att fatta ett nytt
beslut om borgenstak. Det innebär att tidigare fattade beslut upphävs.
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har i dagsläget lån på 752 000 000
kronor. Redan fattade beslut innebär ett borgenstak på 820 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Revisorerna
Kommuninvest i Sverige AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 57

2017-05-31

Brandkåren Attunda årsredovisning
2016
Dnr KS 17/0111

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
__________

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2016 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år 2016
och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2016.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen och
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 58

2017-05-31

Investering i utbyggnad av Blommans
förskola
Dnr KS 17/0066

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra utbyggnad
av Blommans förskola i enlighet med Utbildningsnämndens och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB:s förslag.
__________

Sammanfattning
Kommunen har behov av att tillskapa fler förskoleplatser för att kunna möta
den stora efterfrågan som finns. Utbildningskontoret har tillsammans med
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB tagit fram ett förslag på utbyggnad av
Blommans förskola i Bro genom att uppföra en separat modulbyggnad. På det
sättet tillskapas 40 ytterligare platser fördelat på två avdelningar. Investeringen
görs av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB som tar ut hyra av
Utbildningsnämnden. Hyran bedöms till ca 1 250 tkr per år. Investeringen ryms
inom den låneram som kommunfullmäktige har tecknat borgen för.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

•

Utbildningsnämndens beslut 2017 § 13 med tillhörande handlingar

•

Underlag till kommande förfrågningsunderlag

•

Program utbyggnad Blommans förskola

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Revisorerna
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 59

2017-05-31

Sporthall anpassad för bordtennis
Dnr KS 17/0142

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående
sporthall anpassad för bordtennis.
2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83 mnkr för
projektets genomförande.
3. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83 mnkr.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående
sporthall anpassad för pingis.
2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83 mnkr för
projektets genomförande.
3. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83 mnkr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar om tillägg till punkt 1 att meningen fortsätter med
”… och övriga inomhusidrotter”.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj
Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
I kommunen finns två föreningar som har bordtennis på programmet, Bro IK
och Tibble Kungsängens BTK. Lokalfrågan för dessa föreningar har
diskuterats under en längre tid.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2015 att uppdra till
kontoret att utreda och återkomma med förslag på tillbyggnad av
bordtennishall vid befintlig hall i Kungsängen.
Vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 12 april 2016 presenterades
förslaget, Kungsängens sportcenter – Sporthall anpassad för pingis. Förslaget
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 59
innebar en tillbyggnad av Kungsängens sporthall som en helt integrerad del i
den befintliga anläggningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna rapporten samt uppdrog åt
Kultur-och fritidschefen att genomlysa investeringsbudgeten, utreda
möjligheten till etappindelning av investeringen eller förslag på lägre
investeringsnivå.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter och representanter från pingisklubbarna tagit fram ett
alternativt förslag till en fullstor sporthall anpassad för pingis. Hallen föreslås
som en fristående sporthall med placering i nära anslutning till Kungsängens
sporthall. Den föreslagna placeringen är inom rådande detaljplan och beräknas
kosta 83 miljoner.
Investeringen kräver finansiering genom upptagande av externa lån.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017.

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 maj 2017

•

Förslag till utformning av Sporthall anpassad för pingis, Tengboms
programskiss den 7 april 2017.

•

Budget

•

Tidsplan

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut i punkt 1. Ett enligt
Kommunledningskontoret förslag och ett enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M)
och Martin Normark (L) förslag. Ordförande finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
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 Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M)
och Martin Normark (L) röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 59

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

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslag och sju (7) nej-röster enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj
Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag i punkt 1.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag med motiveringen:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 59
”Nya Moderaterna och Liberalerna ställer sig mycket positiva till en ny modern
sporthall. I projekteringen är det viktigt att sporthallen ger möjlighet för
bordtennisen i Upplands-Bro kommun att utvecklas vidare i linje med ambition
och satsning från bordtennisklubbarna och de aktiva. Bordtennisen ökar
kraftigt i kommunen och nuvarande lokalsituation har redan inneburit
begränsningar för klubbarnas utveckling.
Samtidigt kan vi se att sporthallarna i vår kommun är väl använda och har i det
närmaste full beläggning alla dagar under året. Det är därför ytterst viktigt att
den tänkta sporthallen i det korta tidsperspektivet även kan användas av andra
inomhussporter.
Vårt förslag är därför att skapa möjlighet för bordtennisen att förfoga över ena
halvan av sporthallen samtidigt som sporthallen används av andra
inomhussporter som exempelvis basket, innebandy och handboll. Med en
sådan avskiljande funktion kan nyttjandegraden i vid bemärkelse öka eftersom
hallen vid samma tillfällen kan bokas av olika verksamheter (flera bokningar
på samma tid). Detta skulle kunna genomföras med en ridå- eller vikvägg
vilket på lång sikt kan finansieras helt eller delvis av högre intäkter från
lokaltaxor.
När bordtennisen i Upplands-Bro Kommun växer i antal spelare och aktiviteter
över tid, i enlighet med bordtennisklubbarnas ambitioner, ska
bordtennisklubbarna kunna öka sitt nyttjande av även den andra halvan av
lokalen. Självklart ska sporthallen också uppfylla alla krav i
Bordtennisförbundets regelverk som gör det möjligt att arrangera större
turneringar redan från dag ett.
På detta sätt används sporthallen optimalt utifrån olika inomhussporters behov
redan idag. Bordtennisklubbarnas behov kan också tillgodoses både idag och i
takt med att sporten fortsätter sin framgångsrika utveckling. Förslaget är
sammantaget ett kostnadseffektivt förslag för att tillgodose både behoven från
bordtennisklubbarna och andra inomhussporter.
Vi är också oroliga över att projektet i dagsläget inte har en uppskattad
driftsbudget. Vi har förståelse för att detta kan vara svårt att ta fram i detta
tidiga läge men utgångspunkten borde vara att börja med grova uppskattningar
för att sedan röra sig mot mer precisa, snarare än att helt slopa sådana
uppskattningar.”
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:
”Bordtennisverksamheten i Upplands-Bro har sedan länge efterfrågat en
verksamhetslokal som motsvarar de högt ställda ambitioner som klubben har
för såväl juniorverksamhet som seniorverksamhet. Den idrottshall som nu
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 59
iordningsställs för deras verksamhet ska i första hand tillgodose detta behov
och i andra hand kunna hyras ut till annan verksamhet.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 60

2017-05-31

Plan för hållbar utveckling i UpplandsBro
Dnr KS 16/0328

Beslut
Kommundirektören får ansvar att utveckla en Plan för hållbar utveckling i
Upplands-Bro. Dokumentet ersätter Miljöplan med lokala miljömål 20102030.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro antog år 2010 Miljöplan med lokala
miljömål 2010–2030 och dokumentet behöver nu revideras.
Kommundirektören föreslås få ansvar att utveckla en Plan för hållbar
utveckling i Upplands-Bro.
Dokumentet ska ersätta miljöplanen och klargöra prioriterade områden för en
social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i Upplands-Bro samt ge
konkreta förslag på åtgärder.
Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro behöver utvecklas med tanke på de
mål och ramverk för hållbarhetsarbetet som finns på nationell, regional och
lokal nivå. Arbetet med att utveckla planen ska ta intryck av pågående arbete
för hållbar utveckling i Sverige och andra länder.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
AB Upplands-Brohus
Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 61

2017-05-31

Lokalresursplan 2017-2021
Dnr KS 16/0316

Beslut
1. Lokalresursplan för 2017-2021 innehållande den kommunala
behovsprocessen, samt lista med prioritetsordning för ny-, till- och
ombyggnader av lokaler antas.
2. Revidering att ta bort ordet ”Föreslagen prioritetsordning” på sidan 12.
3. Komplettera sändlistan med Upplands-Brohus AB.
__________

Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2017-2021 innehållande den kommunala behovsprocessen,
samt lista med prioritetsordning för ny-, till- och ombyggnader av lokaler
antas.

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 enligt
Kommunledningskontorets förslag men med revideringen att ta bort ordet
”Föreslagen prioritetsordning” på sidan 12. Och att komplettera sändlistan med
AB Upplands-Brohus .

Sammanfattning
För att utnyttja befintligt lokalbestånd effektivt och för att möta kontorens och
dess verksamheters lokalbehov över tid måste kommunens lokalresursarbete
bedrivas strategiskt. Ett verktyg för detta arbete är lokalresursplanen.
Lokalresursplanen beskriver kapaciteten och beläggningen i lokalerna i
dagsläget, verksamheternas förväntade lokalbehov framöver samt ger
åtgärdsförslag för att möta det förväntade behovet. Den beskriver även
kommunens lokalförsörjningsprocess från det att ett lokalbehov konstateras till
att en beställning av ny-, till- eller ombyggnad görs, Kommunfastigheters nyoch ombyggnadsprocess av verksamhetslokaler samt lämnar förslag på hur
framtida projekt ska prioriteras. Lokalresursplanen ska revideras två gånger
årligen så att den hålls aktuell som styrinstrument i budgetberedningen. Denna
lokalresursplan är den tredje upplagan och planperioden sträcker sig från 2017
till 2021.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2017
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 61
• Lokalresursplan 2017-2021

Beslutsgång 1
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag med tillägg till 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.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att protokollsanteckning från Johan Tireland (SD) inte får
ställas.
Martin Normark (L) begär votering.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar om att protokollsanteckningen inte
får ställas röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar om att protokollsanteckningen får
ställas röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop 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

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X
Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 61
Göran Malmestedt (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster om att protokollsanteckningen inte får
ställas och sju (7) nej-röster om att protokollsanteckningen får ställas.
Ordförande finner att protokollsanteckningen från Johan Tireland (SD) inte får
ställas.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet om protokollsanteckning med
motiveringen:
”Det är beklagligt att koalitionen principiellt nekade Sverigedemokraterna från
att lägga en protokollsanteckning. Vi förstår dock motsträvigheten i att bita i
det sura äpplet gällande de stora åldersbedrägerierna gällande de påstådda
ensamkommande barnen.
Sverigedemokraterna ser det som direkt oansvarigt av koalitionen att fortsätta
ta emot fler påstådda ensamkommande barn fram tills att en obligatorisk
åldersbedömning införts, under antingen kommunen eller Migrationsverkets
ansvar. Nu finns det ännu tydligare indikationer på att Sverigedemokraterna
som enda parti tidigare talat sanning om åldersbedrägerierna gällande de
påstådda ensamkommande barnen. Därmed är det oansvarigt att ens fundera på
att ta emot några som helst fler påstådda ensamkommande barn från
Migrationsverket innan vi kan skilja bedragarna ifrån de verkliga barnen.
Därför ska kommunen inte satsa mer bortkastade resurser på det området.
Kommunen har flera områden som är i stort behov av mer resurser. Då tycker
Sverigedemokraterna att koalition inte medvetet ska ge ut skattepengar utan
någon kontroll efter potentiella tjuvar och banditer. De resurserna kan vi med
fördel lägga på våra äldre, våra sjuka och de som behöver extra tillfälligt stöd i
livet. Eller för den delen, barn som verkligen är barn.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet
angående protokollsanteckning med motiveringen:
”Rätten att lägga protokollsanteckning finns, även om vi inte ställer oss bakom
protokollsanteckningen i sig.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 61
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder inom Upplands-Bro kommun
Kommunfastigheter
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 62

2017-05-31

Samverkan mellan länets kommuner
och lärosäten med vårdutbildningar på
högskolenivå i Stockholms län
Dnr KS 16/0216

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer socialnämndens beslut om att anta modell om
samverkan mellan kommun och lärosäten med vårdutbildningar på
högskolenivå. Modellen omfattar en avsiktsförklaring, mall för lokala
samverkansavtal, forum för dialog och erfarenhetsutbyte samt gemensam
uppföljning.
__________

Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) styrelse beslutade 2016-06-16 att
rekommendera kommunerna i länet att anta modellen för samverkan mellan
länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.
Modellen innehåller fyra delar i form av en avsiktsförklaring, mallar för lokala
samverkansavtal mellan kommun och lärosäten, forum för dialog och
erfarenhetsutbyte samt underlag för gemensam uppföljning. Samverkan enligt
avsiktsförklaringen regleras närmare genom bilaterala avtal mellan respektive
kommun och berört lärosäte. Berörda samverkansparter är kommunerna i
Stockholms län samt lärosätena Karolinska Institutet, Ersta-Sköndal högskola,
Röda korsets högskola, och Sofiahemmets högskola. Högskolestuderande som
omfattas är huvudsakligen sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut
under grundutbildning samt sjuksköterskor under vidareutbildning till
specialistsjuksköterskor inom relevanta specialiteter.
Syftet med denna modell med samverkansavtal med lärosätena är att bidra till
kommunernas långsiktiga kompetensförsörjning och kunskapsutveckling
samtidigt som lärosätenas behov av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i form
av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter inom högskolans
vårdutbildningar tillgodoses.
Socialnämnden rekommenderade den 27 oktober 2016 Kommunstyrelsen att
anta modellen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2017

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

KSL
Socialnämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 63

2017-05-31

Förslag till ny taxa och text i vites- samt
handläggningsbilagor för schakttillstånd
och trafikanordningsplaner
Dnr KS 17/0157

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta ny taxa och text i vites- samt handläggningsbilagor för
schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan utifrån
konsumentprisindex.
3. Delegera till Tekniska nämnden att vid behov göra smärre justeringar i
textmassan som inte påverkar innebörden av densamma
4. Ny taxa och text träder i kraft den 1 juli 2017.
__________

Sammanfattning
Kommunen växer och i takt med det ökar också antalet vägarbeten. Nya
exploateringsområden byggs vilket ofta resulterar i stora vägarbeten i och
omkring områdena. Den ökande mängden vägarbeten gör även att antalet
entreprenörer som inte följer kommunens krav och bestämmelser ökat.
Det gör att det ställs allt högre krav på framkomlighet och säkerhet vid
utförandet av ett vägarbete.
Handläggning av ansökningar för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
har ökat gentemot tidigare år. Detta har gjort att antalet frågor ökat om vad som
gäller vid en ansökan och vad delar av handläggningsavgiften avser.
Samhällsbyggnadskontoret har därför sett över text och taxor i vitesbilagorna
och ändrat till att dokumenten ska bli mer förenliga med det dagliga arbetet.
Taxan är jämförd med andra kommuner och är bättre anpassad till det löpande
arbetet samt är satt till en lämplig nivå för kommunens läge och
utbyggnadsgrad. Att TA-planer och Schakttillstånd lämnas via ett program har
också ändrat förutsättningar för text och påminnelser.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017

Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 64

2017-05-31

Införande av lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre
Dnr KS 17/0148

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige:
Upplands-Bro kommun inför lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende
för äldre.
__________

Sammanfattning
Inom äldreomsorgen ökar behovet av särskilda äldreboendeplatser med dygnet
runt omsorg. För att möta volymökningar och behov av särskilt boende inom
de närmaste åren och för att öka den enskildes delaktighet, föreslås att
Upplands-Bro kommun inför LOV inom särskilt boende.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017.

•

Beslut av socialnämnden den 23 maj 2017

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet föreslår med emfas att LOV:en inte införs för särskilt boende
för äldre.
Det är ingen garanti att kommunal drift alltid ger bra äldreboenden, det finns
problem ibland även där. Men när problem uppstår kan kommunen kraftfullt
och snabbt agera och rätta till det som är fel, precis som man gjorde vid
äldreboendet Allégården i Bro när det hade problem 2011.
Med privata utförare kan man bara göra ”kvalitetsuppföljningar” och sedan
hoppas att utföraren bättrat sig till nästa gång.
Det vi kan lära oss av att studera hur det har fungerat och fungerar på Hagtorp
som är det äldreboende i kommunen som drivs i privat regi är det mycket
svårare att komma in i ett privat företag och åtgärda vad gäller personalsituationen och därmed situationen för de boende.
Det är inte heller entydigt att något annat privat företag skulle bedriva en
verksamhet med motsvarande brister, MEN vi ska inte utsätta våra gamla för
risken att hamna i ett boende där vi inte kan påverka kvaliteten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43 (56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 64
Det enda sättet att helt kunna styra över verksamheten och ha full kontroll på
dess kvalitet är att fortsättningsvis hålla äldreboenden i kommunal regi.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 65

2017-05-31

Svar på motion om att Upplands-Bro
upprättar en likabehandlingsplan värd
namnet
Dnr KS 16/0181

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om likabehandlingsplan anses besvarad i och med följande:
•

Upplands-Bro kommun har upprättade riktlinjer mot kränkande
särbehandling för alla sju diskrimineringsgrunder, inklusive
könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning.

•

Det pågår en översyn av vilka eventuella förändringar som krävs med
anledning av nyheterna i diskrimineringslagen från den 1 januari 2017.

•

Det finns ett förslag om att kommundirektören utvecklar en ”Plan för
hållbar utveckling i Upplands-Bro”. Denna plan inbegriper en social
hållbar utveckling.

•

Kommunens aktiva åtgärder och insatser som främjar likabehandling.

__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om likabehandlingsplan anses besvarad i och med följande:
•

Upplands-Bro kommun har upprättade riktlinjer mot kränkande
särbehandling för alla sju diskrimineringsgrunder, inklusive
könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning.

•

Det pågår en översyn av vilka eventuella förändringar som krävs med
anledning av nyheterna i diskrimineringslagen från den 1 januari 2017.

•

Det finns ett förslag om att kommundirektören utvecklar en ”Plan för
hållbar utveckling i Upplands-Bro”. Denna plan inbegriper en social
hållbar utveckling.

•

Kommunens aktiva åtgärder och insatser som främjar likabehandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt
(M) och Paul Gustafsson (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta
motionen om likabehandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 65
Martin Normark (L) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj
Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M) och Paul Gustafsson (M) förslag till
beslut.

Sammanfattning
Marcus Sköld (M) föreslår i en motion som kom in den 26 maj 2016 att
Upplands-Bro kommun upprättar en likabehandlingsplan värd namnet.
Motionären vill att kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta en
likabehandlingsplan med aktiva åtgärder mot diskriminering på grund av
könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning.
Kontoren och verksamheterna i Upplands-Bro kommun gör dagligen stora
insatser för att människor ska behandlas lika utifrån sina specifika
förutsättningar. Det är grunden för Upplands-Bro kommun – kommunen som
ger plats. Det ska finnas plats för likheter såväl som olikheter. Denna hållning
ska genomsyra kommunens arbetsplatser och den ska nå ut till kommunens
medborgare.
Liksom i Tyresö kommun, som motionären Marcus Sköld (M) hänvisar till,
finns det i Upplands Bro kommun upprättade riktlinjer för hur arbetet med
likabehandling ska ske i kommunen. Skillnaden är att Upplands-Bro har valt att
arbeta med likabehandling utifrån alla diskrimineringsgrunder och inte med
särskilt fokus på diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller
uttryck och sexuell läggning.
Med anledning av nyheter i diskrimineringslagen pågår det för närvarande en
översyn av kommunens riktlinjer för att säkerställa att kommunen gör
tillräckligt för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förhindra
kränkande särbehandling.
Det finns också ett förslag om att upprätta en Plan för hållbar utveckling i
Upplands-Bro. En sådan plan kommer innebära ytterligare fokus på frågor om
jämlikhet i kommunen.
Med hänsyn till ovanstående ser inte kommunledningskontoret att det finns
något skäl att arbeta fram en ny likabehandlingsplan för kommunen såsom
motionären föreslår.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Motion om att Upplands-Bro upprättar en likabehandlingsplan värd
namnet

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 65

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Paul Gustafsson (M)
och Martin Normark (L) förslag om att anta motionen. Ordförande finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Paul Gustafsson (M)
och Martin Normark (L) röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop 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

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Paul Gustafsson (M)

X
Utdragsbestyrkande

Avstår
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 65
Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

X
X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslag, sex (6) nej-röster Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill
(M), Göran Malmestedt (M), Paul Gustafsson (M) och Martin Normark (L) till
att anta motionen och en (1) röst som avstår.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill, Göran Malmestedt (M),
Paul Gustafsson (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 66

2017-05-31

Medborgarförslag om polisstation i Bro
och klätterställning
Dnr KS 16/0237

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och svarar att
•

Kommunen arbetar aktivt för att öka tryggheten för alla boende i
kommunen. Det arbetet är ett ständigt pågående och viktigt arbete.

•

Förslaget om klätterställning är bra och skolans rektor kommer
arbeta för att skolan ska få möjlighet att få en sådan och
tillsammans med eleverna hitta en plats för den.

__________

Sammanfattning
Den 23 augusti 2016 inkom ett medborgarförslag om att inrätta en polisstation i
Bro och om en klätterställning vid Finnstaskolan. Kommunfullmäktige
överlämnade förslaget den 19 oktober till Utbildningsnämnden för att få deras
synpunkter på förslaget om klätterställning.
Utbildningsnämnden tycker förslaget om klätterställning är bra och kommer
arbeta för att skolan ska få en sådan.
Kommunledningskontoret svarar på förslaget om polisstation i Bro med att det
är polisen som avgör om det ska finnas en station i Bro eller inte.
Det kommunen kan göra och gör är att tillsammans med polisen och andra
aktörer är att genomföra och arbeta aktivt med olika aktiviteter och insatser för
ett tryggare Upplands-Bro. Exempel på aktiviteter är vuxenvandringar med
vuxna på gång, patrullering med trygghetsvärdar, patrullering med
Grannstödsbilen, aktiviteter med Fryshuset och uppsökande verksamhet med
våra ungdomsstödjare

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag om polisstation i Bro och klätterställning

•

Utbildningsnämndens beslut om svar på medborgarförslag om
klätterställning från den 24 januari 2017, Un § 8

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 67

2017-05-31

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige att besluta
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
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-05-31

Fortsättning § 67
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. När
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

Justerandes sign

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 31 januari

17 januari

24 januari

7 februari

Amu 26 februari

28 februari

7 mars
(heldag)

21 mars

Hbu 25 april

18 april

25 april

9 maj

Amu 21 maj

23 maj

30 maj

13 juni

Hbu 22 augusti

22 augusti

29 augusti

12
september

Amu 24 september

26 september

3 oktober

17 oktober

Hbu 31 oktober

31 oktober

Amu 26 november

28 november

7 november 21 november
5 december

Utdragsbestyrkande

19 december

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Fortsättning § 67

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2017

•

Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2014, kf § 27

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
Revisorerna
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 68

2017-05-31

Rapporter

Temaärende
•

Fryshuset

•

Demokratidagen

Kommundirektören rapporterar
•

Trygghetsarbetet i kommunen

•

Feriejobb

•

Utbildning för politiker om hot och hat mot förtroendevalda som
arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 13
september 2017

•

Lansering av ny hemsida

Samhällsbyggnadschefen rapporterar
•

Justerandes sign

Detaljplan för Lillsjö badväg har vunnit laga kraft

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 69

Justerandes sign

2017-05-31

Delegationsbeslut

1.

Fullmakt att företräda Upplands-Bro kommun i mål nr M 1429-17
Dnr KS 17/0124

2.

Fullmakt att företräda Upplands-Bro kommun i mål nr M 1429-17
Dnr KS 17/0124

3.

Tf kommundirektör
Dnr KS 16/0390

4.

Antagning till externa anordnare start P3 2017, Vuxenutbildningen
Dnr KS 16/0390

5.

Villkorsändring av lån med kommunal borgen
Dnr KS 16/0390

6.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 april till den
30 april 2017
Dnr KS 16/0390

7.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 april til den 30
april 2017
Dnr KS 16/0390
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 70

Justerandes sign

2017-05-31

Anmälningar

1.

Inbjudan till årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund den 9 maj 2017

2.

Cirkulär 17:13 - Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018

3.

Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB, 2017-04-25

4.

Cirkulär 17:14 - Vårpropositionen och vårändrings-budgeten för år 2017
(reviderad)

5.

Protokoll från sammanträde i Norrvattens styrelse den 5 april 2017

6.

Cirkulär 17:15 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser samt bilagor till AB

7.

Cirkulär 17:16 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet

8.

Cirkulär 17:17 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställnings¬villkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet

9.

Cirkulär 17:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017

10.

Rapport avseende Uppföljning av 2014 års granskningar

11.

Brandkåren Attundas årsredovisning 2016

12.

Handlingar till årsstämman i Mälarens vattenvårdsförbund den 9 maj 2016
i Upplands-Bro

13.

Cirkulär 17:18 - Budgetförutsättningar för åren 2017–2020

14.

Cirkulär 17:21 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsägning i
strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud

15.

Cirkulär 17:09 - Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om
förhandlingsskyldighet vid omorganisation

16.

Protokoll från sammanträde med AB Upplands-Brohus styrelse, 2017-0425

17.

Protokoll från sammanträde med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
styrelse, 2017-04-25

18.

AB Vårljus årsredovisning och tertialrapport (T3) för 2016.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

19.

Protokoll Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2017-04-19 rev

20.

Rapport - Folkbildningens betydelse för samhället 2016

21.

Regeringens proposition - Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande
studiestöd

22.

Cirkulär 17:20 - Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017

23.

Tekniska nämndens beslut § 22 - Samråd om avfallsplan 2018 - 2022 för
Upplands-Bro kommun

24.

Tekniska nämndens beslut § 23 - Samråd om reviderade avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun

25.

Ny samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken

26.

Svar i samråd förslag på plan för Enköpings stad

27.

Cirkulär 17:19 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 – Prolongerad – med
Svenska Kommunalarbetarförbundet

28.

Presentation Högbytorp

29.

Kungörelse till Käppalaförbundets fullmäktige, 2017-05-23

30.

Svar till Kommunstyrelsen angående förbränning av matavfall

31.

Kungörelse till Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige,
2017-05-23

32.

Cirkulär 17:23 -Feriejobb/sommarjobb 2017

33.

Protokoll från stämma Per Capsulam Mälarens vattenvårdsförbund samt
nya stadgar, 2017-01-10

34.

Underlag för informell förankrings-/samrådsprocess avseende
Käppalaförbundets begäran om utökad låneram och anslutning av
Vaxholm och Österåker till förbundet

35.

Cirkulär 17:24 - Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för
kommunerna år 2018

36.

Cirkulär 17:25 - Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att
arbeta i Sverige
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