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§ 1 Aktualitetsprövning av översiktsplan för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0169 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
aktualitetsprövningen av översiktsplan för Upplands-Bro kommun ska ske 
senast 2022. 
__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna aktualitets-
prövningen av översiktsplan för Upplands-Bro kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen ett tillägg till beslutsformuleringen 
”ska ske senast 2022”. 

Sammanfattning 
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun bedöms vara aktuell.  

Den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010 antogs av Kommun-
fullmäktige i december 2011. Det finns också sedan i juni 2017 en antagen 
fördjupning av översiktsplanen, FÖP 2016, som gäller landsbygden.  
Dessa två dokument bildar tillsammans översiktsplanen för Upplands-Bro.  
Det är ÖP 2010 som har prövats. Landsbygdsplanen antogs i nuvarande 
mandatperiod och är aktuell. 

Samhällsbyggnadskontoret har i genomgången av ÖP 2010 konstaterat att de 
sju grundteman och de viljeinriktningar som planen innehåller är aktuella. Inga 
förutsättningar har heller förändrats i så hög grad att planeringsinriktningar 
eller markanvändningskarta behöver omarbetas. Flertalet av planerings-
inriktningarna ingår även i Landsbygdsplanen och antogs därmed igen 2017.  

Däremot ser vi att kapitlen om våra tätorter kan utvecklas och föreslår att detta 
hanteras i kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen 
och Bro. I samband med aktualitetsprövningen föreslår därför Samhälls-
byggnadskontoret i ett separat beslutsärende att Kommunstyrelsen ger sam-
hällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro. 

Länsstyrelsen delar bedömningen att översiktsplanen fortsättningsvis kan 
utgöra stöd för planläggning och tillståndsgivning. 
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Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018. 

• Aktualitetsprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun, den 
12 januari 2018. 

• Länsstyrelsen i Stockholms sammanfattande redogörelse inför 
Upplands-Bro kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet,  
den 9 november 2017. 

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162. 

Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen i Stockholm 
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§ 2 Planuppdrag fördjupad översiktsplan 
för Bro 

 Dnr KS 18/0015 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en 

fördjupad översiktsplan för Bro. 

2. Uppdraget till samhällsbyggnadschefen om att påbörja en förstudie för 
området öster om Kockbacka, KS16/0262, ska ingå som en del i arbetet 
med den Fördjupade översiktsplanen för Bro. Syftet med förstudien 
kvarstår enligt beslut i KS §152 den 16 november 2016. 

__________ 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 

fram en fördjupad översiktsplan för Bro. 

2. Uppdraget till samhällsbyggnadschefen om att påbörja en förstudie 
för området öster om Kockbacka, KS16/0262, ska ingå som en del i 
arbetet med den Fördjupade översiktsplanen för Bro. Syftet med 
förstudien kvarstår enligt beslut i KS §152 den 16 november 2016. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), 
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägg till 
punkt 1 så att meningen blir: 

”Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans 
med samtliga i kommunfullmäktige ingående partier ta fram förslag på en 
fördjupad översiktsplan för Bro.”  

Samt tillägg av en punkt 3 som lyder:  

”Social hållbarhet, förstärkning av Bros karaktär och miljökvaliteter, strategi 
för att stärka centrumfunktioner och utveckla gaturummen längs Köpmanvägen 
och Enköpingsvägen, kopplingar till Bro Park, samt tillgänglighet till stationen 
bör särskilt behandlas.” 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), 
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders 
Åkerlind (M) förslag. 
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Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun växer snabbt. Kommunens översiktsplan medger en 
planberedskap för att Bro nästan fördubblar sin nuvarande befolkning till 2030.  
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för 
kommunens tätorter.  

Under arbetet med aktualitetsprövningen av Upplands-Bros översiktsplan har 
Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 
kan utvecklas och preciseras. Särskilt med tanke på kommunens ambition om 
ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden och behovet av att fördjupa 
arbetet med social hållbarhet.  

Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att Kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Bro. (Ett pågående uppdrag finns om motsvarande för Kungsängen.) 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018 

• Uppdrag om Förstudie Öster om Kockbacka, beslutat i 
Kommunstyrelsen, §152, den 16 november 2016. 

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162. 

• Se även beslutsunderlaget som hör till ärende till Kommunfullmäktige 
om godkännande av Aktualitetsprövning av översiktsplan för 
Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt 
Samhällsbyggnadskontoret och enligt Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), 
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind 
(M) och Johan Tireland (SD). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), 
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget 
förslag med följande motivering: 

”För att den fördjupade översiktsplanen ska vara långsiktigt hållbar behöver 
alla politiska partier i kommunfullmäktige involveras i arbetet.”  

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 3 Planprioritering våren 2018 
 Dnr KS 17/0348 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplaner under våren 2018 ska 
ske efter den planprioritering som finns redovisad som bilaga till denna 
tjänsteskrivelse. 
__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplaner under våren 2018 ska 
ske efter den planprioritering som finns redovisad som bilaga till denna 
tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), 
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar att arbetet med detaljplaner under våren 2018 ska ske efter den 
planprioritering som finns redovisad som bilaga till förvaltningen 
tjänsteskrivelse, med följande ändringar: 

Planuppdrag som ändras från Prioritet 3 till Prioritet 1; 

Norra Stäksön 

Med anledning av att regeringen rivit upp Länsstyrelsens beslut om utvidgat 
strandskydd finns all anledning att prioritera Norra Stäksön där en stor del av 
planen påverkas av huruvida strandskyddet är normala 100 meter eller 
utvidgade 300 meter. 

Planuppdrag som ändras från Prioritet 2 till Prioritet 1;  

Korsängen (Korsängen 1:21, 1:41 m.fl.) Såväl markanvisningstävling som 
planarbete behöver ges tillräckliga resurser 

Säbyholm 5:1 m.fl. Angeläget att utvecklingen i området inte stannar upp 

Ekhammars gård, (Ekhammar 4:211, 4:269) Tillräckliga resurser krävs för att 
samordna natur/kulturmiljö och utbyggnadspotential 

Trädgårdsstaden i Bro, etapp 2 och infartsparkering i Bro Första planetappen 
för Trädgårdsstaden i Bro har nu antagits och en utbyggnad av 
infartsparkeringar mm är angeläget 

Planuppdrag som ändras från Prioritet 3 till Prioritet 2;  
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Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.) Utbyggnad av vatten- och avlopp sker nu 
och en utveckling av området är angelägen 

Planuppdrag som ändras från Prioritet 1 till Prioritet 2;  

Detaljplan för Köpmanvägen, del av Härnevi 1:71, (Upplands-
Brohus) Inriktningen behöver revideras, vilket även anges i 
sammanställningen. 

Klövberga (Bro-Önsta 2:10 och del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5) Anpassning 
till Bro Park vad gäller utformning och inriktning av nya verksamheter 

Planuppdrag som ändras från Prioritet 2 till Prioritet 3;  

Södra Finnsta (Finnsta 1:14 m.fl.) Förändringar behöver kopplas till arbetet 
med fördjupad översiktsplan för Bro tätort 

Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164 m.fl.) Nytt planuppdrag med 
lägre exploateringsgrad behövs  

Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.) Nytt planuppdrag med bättre anpassning till 
bebyggelse- och trafikmiljö behövs  

Planuppdrag som ändras från Prioritet 3 till Prioritet 4;  

Långsand Ett eventuellt kan nytt planuppdrag behövas när en ny plan för 
Svartviks strand tas fram 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), 
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders 
Åkerlind (M) förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018 

• Förslag till planprioritering den 16 januari 2018 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt 
Samhällsbyggnadskontoret och enligt Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), 
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind 
(M) och Johan Tireland (SD) förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

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

Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 4 Planbesked för Eriksberg/Raskeboda 
 Dnr KS 17/0183 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs. 
__________ 

Förslag till beslut 
1 Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.  
2 Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen 
gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter 
inom området. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun på en fråga om 
planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda en planläggning och om 
man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att anta en plan kan ske. 

Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan 
tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens 
ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan krav på 
detaljplaneläggning. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens 
fördjupade översiktsplan för landsbygden. En viktig fråga att lösa i en sådan 
planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

När förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan 
det också bli aktuellt att påbörja en planläggning och 
samhällsbyggnadskontoret ges då ett planuppdrag. Tidpunkten för när en sådan 
plan kan antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget 
inte uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast 
2025. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24 

• Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31 

• Landsbygdsplan FÖP 2016 
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• Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av beslut med negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom 
fastigheten Husby 1:12 i Upplands-Bro kommun  

Beslutet skickas till: 

• Sökande 
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§ 5 Planuppdrag för Kasen, Ekhammar 
4:200 m.fl. 

 Dnr KS 17/0159 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
förslag till detaljplan för Kasen (fastighet Ekhammar 4:200, m.fl.). 

__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
förslag till detaljplan för Kasen (fastighet Ekhammar 4:200, m.fl.). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), 
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår Kommunstyrelsen att 
avslå förslag till beslut. 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), 
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders 
Åkerlind (M) förslag. 

Sammanfattning 
Den 8 maj 2017 inkom fastighetsägaren till Ekhammar 4:200 med en förfrågan 
om planuppdrag för att ändra användning från den idag i detaljplanen 
beskrivna användningen för industriändamål till bostäder. Dialog mellan 
kommunens planavdelning och fastighetsägaren har fortlöpt under 2017 med 
diskussioner om en ny detaljplans eventuella omfattning och inriktning. I 
arbetet har ytterligare två av de fastigheter som ligger i anslutning till 
Ekhammar 4:200 kommit att bli del av det planerade planarbetet vilket ses som 
positivt då det skapar förutsättningar för en tydligare koppling till 
bostadsområdet sydöst om planområdet vid Rålambs väg. I ett framtida 
planarbete ges en möjlighet till att skapa en tryggare idrottplats med närheten 
till bostäderna och även trafiksituationen kan ses över för att få en genomtänkt 
trafiklösning från den södra sidan om bron som passerar över E18 till det 
framtida området Rankhus där områdena kan dra fördelar av varandra med 
exempelvis underlag för tätare kollektivtrafik med bussen. 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse 

• Detaljplan för Ekhammar 4:21 m.fl. nr 0611 

• Detaljplan 34 Ekhammar Kasmo industriområde nr 8802 
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• Förfrågan om planuppdrag, 2017-05-08 

• Förhandsbedömning Ekhammar 4:200 m.fl. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt 
Samhällsbyggnadskontoret och enligt Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), 
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind 
(M) och Johan Tireland (SD). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), 
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget 
förslag med motiveringen: 

”Då området är mycket bullerstört och svårt att åtgärda bullret verkar 
inriktning på bostäder mindre lyckad. Planeringen för området får ligga inom 
fortsatt översiktsplanearbete.” 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till: 

• ASC Airport system co aktiebolag c/o Gripsholm securities AB 
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§ 6 Detaljplan för Tibbleängen (del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 
m.fl.), nr 0801 - beslut om utställning 

 Dnr KS 15/0024 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Tibbleängen (del av 
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.), Kungsängen, nr 0801, sänds ut på utställning 
enligt regler för normalt planförfarande, Plan- och bygglagen (1987:10). 
__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Tibbleängen (del av 
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.), Kungsängen, nr 0801, sänds ut på utställning 
enligt regler för normalt planförfarande, Plan- och bygglagen (1987:10). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att 
återremittera ärendet för att arbeta in i Fördjupad översiktsplan med uppdrag 
att minska exploateringsgraden, ha betydligt fler småhus och endast enplanshus 
närmast Gröna dalen, och med samordning Utvecklingen av Gröna dalen. 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 
Normark (L) förslag. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 225 nya 
bostäder för del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. i Gröna dalen. 
Förutom ett bostadstillskott är målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande 
bebyggelse ska anpassas i Gröna dalens landskap och med omgivande 
bebyggelse. 
Den dominerande bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4–5 våningar som i 
placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på 
platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2 plan. En yta 
för förskola föreslås i planområdets nordöstra del i direkt anslutning till 
Hjortronvägen och Gröna dalen. En ny gata byggs från Hjortronvägen söderut 
ner till en vändslinga. 

Beslutsunderlag 
• ÖP 2010, Kf den 15 november 2011, §162 
• Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, §123 
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• Plankarta, den 12 januari 2018  

• Planbeskrivning, den 12 januari 2018 

• Genomförandebeskrivning, den 12 januari 2018 

• Behovsbedömning, den 4 november 2015 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018 

• Samrådsredogörelse, den 12 januari 2018 

• Gestaltningsprogram, den 22 januari 2018 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag, 
och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag röstar Ja. 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Under omröstning lämnas följande röster: 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Rolf Nersing (S) X   

Catharina Andersson (S) X   

Annika Falk (S) X   

Sara Ridderstedt (MP) X   

Andrée Wright (MP) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Lisa Edwards (C) X   

Fredrik Kjos (M)  X  

Marcus Sköld (M)  X  

Lisbeth Waern (M)  X  
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Kaj Bergenhill (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 till att ärendet ska avgöras idag och sju 
(7) Nej-röster till att ärendet ska återremitteras. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska besluta att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

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

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag med 
motiveringen:  

”Sverigedemokraterna ser negativt på att exploatera gröna dalen i så hög 
utsträckning. Det påverkar omgivningen till det sämre och vi är oroliga för att 
det ska orsaka en känsla av en betungande betongatmosfär i ett utpräglat och 
omtyckt grönområde. Byggnaderna i detaljplanen är för höga och smälter inte 
in i närområdet. Det förstör omgivningen med sina identitetslösa och fula 
fasader. De är skal utan själ, vilket också kommer att påverka området negativt 
där de byggs. Det är klarlagt att fula miljöer och byggnader bidrar till en sämre 
psykisk hälsa hos människorna som verkar där. Istället ska vi bidra till att det 
byggs vackra nybyggnationer med ett eget värde utöver värdet som byggnad. 
Då skapar vi positiva nya bostadsområden som de boende trivs i och med. 

Vi vill därför se en återremiss, med hänvisning till att vi vill ta ett omtag på 
detaljplanen där vi fokuserar på en mindre byggnation, mer anpassad till 
omgivningen, för att skapa en estetiskt attraktiv boendemiljö för helheten i 
närområdet.” 

Beslutet skickas till: 

• Villamarken AB 
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§ 7 Detaljplan för Svartviks strand 
(Kungsängens Kyrkby 2:164) beslut om 
antagande 

 Dnr KS 15/0861 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 
2:164), upprättat den 1 november 2016 och reviderat den 22 januari 
2018, antas i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand (Kungsängens 
Kyrkby 2:164), daterat den 22 januari 2018, godkänns. 

3. Dagvatten - upprätta ett kontrollprogram över dagvattensystemet i syfte 
att kontrollera att rening och fördröjning inte försämras över tid. 

4. Som villkor för startbesked (i samband med bygglov) ska en 
miljöhälsoriksundersökning genomföras. 

5. I samråd med miljöavdelningen-Kommunen ska påbörja en fördjupad 
undersökning av utfyllnadsmassorna i vattenområdet i syfte att ta fram 
ett åtgärdsprogram. 

6.  Utbyggnaden av strandpromenaden kommer att förhålla sig till 
åtgärdsprogrammet enligt punkten ovan. 

7. BMN får ett utökat tillsynsansvar för byggarbeten och sprängningar. 

__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 
2:164), upprättat den 1 november 2016 och reviderat den 22 januari 
2018, antas i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand (Kungsängens 
Kyrkby 2:164), daterat den 22 januari 2018, godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med följande tillägg: 
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3. Dagvatten - upprätta ett kontrollprogram över dagvattensystemet i 
syfte att kontrollera att rening och fördröjning inte försämras över 
tid. 

4. Som villkor för startbesked (i samband med bygglov) ska en 
miljöhälsoriksundersökning genomföras. 

5. I samråd med miljöavdelningen-Kommunen ska påbörja en 
fördjupad undersökning av utfyllnadsmassorna i vattenområdet i 
syfte att ta fram ett åtgärdsprogram. 

6.  Utbyggnaden av strandpromenaden kommer att förhålla sig till 
åtgärdsprogrammet enligt punkten ovan. 

7. BMN får ett utökat tillsynsansvar för byggarbeten och 
sprängningar. 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att 
återremittera ärendet med uppdrag till Samhällsbyggnadschefen att ta fram ett 
förslag med lägre exploateringsgrad och högre parkeringsnorm, samt en ny 
trafiklösning för korsningen Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 
Normark (L) förslag. 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad 
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190 
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad. 
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga 
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet 
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering 
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande. 

Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan 
(ÖP-2010). 

Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till 
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och 
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen. 

Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från 
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och 
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet 
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt 
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas 
med gångbryggor och vistelsezoner. 



  PROTOKOLL 20 (65)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162 

• Beslut om planändring Kungsängens kyrkby 2:164 (Gjuteritomten) KS 
3 februari 2016, § 8 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 januari 2018 

• Plankarta, 22 januari 2018 

• Planbeskrivning, 22 januari 2018 

• Granskningsutlåtande, 22 januari 2018 

Jäv 
Christina Brofalk (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag, 
och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag svarar Ja. 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet svarar Nej. 

Omröstningsresultat 
Under omröstning lämnas följande röster: 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Rolf Nersing (S) X   

Catharina Andersson (S) X   

Annika Falk (S) X   

Sara Ridderstedt (MP) X   

Andrée Wright (MP) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Lisa Edwards (C) X   

Fredrik Kjos (M)  X  
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Marcus Sköld (M)  X  

Lisbeth Waern (M)  X  

Kaj Bergenhill (M)  X  

Anders Åkerlind (M)  X  

Martin Normark (L)  X  

Johan Tireland (SD)  X  

Camilla Janson (S) X   

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

Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att 
avslå förslag till beslut. 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 
Normark (L) förslag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt Camilla Janson (S), 
Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt 
(MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och 
enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj 
Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland 
(SD). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), 
Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson 
(KD) och Lisa Edwards (C) förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för 
eget förslag med motiveringen: 
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”Gällande översiktsplan ger stöd för att området, som ligger kollektivtrafiknära 
i Kungsängens tätort, ska bebyggas men pekar inte särskilt ut det. När 
kommunstyrelsen gav planuppdraget framhöll vi att nya byggnader ska smälta 
in i den befintliga bebyggelsen och ha mjuka övergångar mellan olika hustyper 
med olika våningshöjder.  

Förslaget sådant det nu läggs fram innebär dock en mycket tät exploatering, 
med radikalt högre hus än som hittills finns i det direkta närområdet och 
massiva husfasader längs Enköpingsvägen och Prästhagsvägen vilket inte finns 
på andra ställen i Kungsängen.  

En utgångspunkt kan vara ett lägenhetsantal om hälften av nuvarande förslags. 
Även detta skulle med hänsyn till omgivningen innebära en hög exploatering, 
som ger möjlighet för många att bo sjö- och centrumnära samtidigt som hänsyn 
kan tas till karaktären i Kungsängens tätort och närliggande bebyggelse.  

En ytterligare aspekt som behöver belysas i återremissen är möjligheten till en 
högre parkeringsnorm. Parkeringssituationen kring Kungsängens station och 
centrum är akut och nytillkommande större utbyggnadsområden, som Svartviks 
strand, bör inte ytterligare försvåra situationen. 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 införa 
0,5 parkeringsplatser per hushåll i området är olämpligt. En beräknad 
parkeringsnorm för närliggande hyreshusområde vid Svartviksbacken är 0,9 
plus besöksparkeringar om 0,2 och med en efterfrågan på parkeringsplatser 
från boende.  

Vidare är det viktigt att det blir ett säkert trafikflöde i korsningen 
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. En korsning som av flera redan idag ses 
som en trafikrisk  

Eftersom av Utbildningsnämnden föreslagen byggnation av förskola på 
fastigheten inte anses kunna byggas av säkerhetsskäl för barnen, måste man 
säkerställa att det finns tillgång till annan förskola för de barn som flyttar in på 
Svartviksstrand. Vidare ser vi fortsatt behov av säker skolväg över 
Enköpingsvägen vidare till Bergaskolan.” 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Inmec AB 
• Riksbyggen 
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§ 8 Exploateringsavtal för Svartviks strand 
(Kungsängens Kyrkby 2:164)  

 Dnr KS 17/0259 

Beslut 
1. Exploateringsavtal Svartviken 3B 2018-01-09 godkänns 

2. Exploateringsavtal Inmec 2018-01-09 godkänns 
__________ 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte 
i beslutet. 
__________ 

Sammanfattning 
Exploateringsavtalen reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan 
parterna inom ramen för förslaget till detaljplan för Svartviks strand. 

Avtalet reglerar fastighetsregleringar, som marköverlåtelser. Avtalet reglerar 
exploatörens ansvar och kostnadsansvar projektering och utförande av direkt 
projektrelaterade anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet 
och avtalsområdet. Avtalet reglerar även övriga ansvars- och 
samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och 
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden mm. 

Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad 
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190 
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad. 
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga 
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet 
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering 
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande. 

Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan 
(ÖP-2010). 

Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till 
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och 
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen. 

Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från 
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och 
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet 
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt 
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas 
med gångbryggor och vistelsezoner. 
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Beslutsunderlag 
• ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162 

• Beslut om planändring Kungsängens kyrkby 2:164 (Gjuteritomten) KS 
3 februari 2016, § 8 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 18 september 2017 

• Samrådsredogörelse, 19 september 2017 

• Förslag till Exploateringsavtal Svartviken 3B, 9 januari 2018 

• Förslag till Exploateringsavtal Inmec, 9 januari 2018 

• Plankarta, 22 januari 2018 

• Planbeskrivning, 22 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Riksbyggen ekonomisk förening 
• Svartviken 3B AB 
• Inmec AB 
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§ 9 Försäljning av Björknäs 2:43 (Stora 
Granskog) 

 Dnr KS 17/0340 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa en försäljning 
av fastigheten Björknäs 2:43 (Stora Granskog). Fastigheten ska 
försäljas genom anbudsförfarande. 

2. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att i förening med 
samhällsbyggnadschefen underteckna köpehandlingar för 
försäljningens genomförande. 

3. Att ge samhällsbyggnadschefen följande direktiv inför försäljningen: 
förhandsbesked för ny byggnad inom fastigheten ska ha prövats. 

__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa en 
försäljning av fastigheten Björknäs 2:43 (Stora Granskog). 
Fastigheten ska försäljas genom anbudsförfarande. 

2. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att i förening med 
samhällsbyggnadschefen underteckna köpehandlingar för 
försäljningens genomförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägg med en punkt 3 som 
lyder: 

3. att ge samhällsbyggnadschefen följande direktiv inför försäljningen: 
förhandsbesked för ny byggnad inom fastigheten ska ha prövats. 

Sammanfattning 
Fastigheten Björknäs 2:43 (Stora Granskog) som ligger på norra delen av 
Ådöhalvön omfattar 6 146 kvadratmeter och ägs av Upplands-Bro kommun 
Fastigheten inköptes 2005 och ingick då i ett större förvärv av fastigheter från 
Solna kommun som bland annat omfattade Björknäs 1:2, 1:3 (Björknäs 
camping) och 2:1 på Ådöhalvön. 
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Huvudbyggnaden är i behov av omfattande underhållsåtgärder, renovering och 
sanering och går inte att ta i anspråk med mindre än att stora investeringar görs. 
I avvaktan på beslut om fastighetens framtid så är byggnaden förseglad. Det 
saknas dock kommunala intressen att behålla fastigheten i kommunens ägo och 
med anledning av byggnadernas dåliga skick och status föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att fastigheten bör avyttras till intressent som har 
intresse av att investera i och utveckla fastigheten. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-09 

• Björknäs 2:43 kulturhistorisk bebyggelseinventering –Rapport 
Stockholms läns museum januari 2017 
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§ 10 Samhällsutvecklingsprogram – 
kommunens riktlinjer och 
planeringsförutsättningar för fysisk 
planering och bostadsförsörjning 

 Dnr KS 17/0339 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige att 
godkänna PM samhällsutvecklingsprogram – en sammanställning av 
kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för fysisk planering och 
bostadsförsörjning och beslutar lägga den till handlingarna. 
__________ 
 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte 
i beslutet. 
__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner PM samhällsutvecklingsprogram – en 
sammanställning av kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för 
fysisk planering och bostadsförsörjning och beslutar lägga den till handlingarna 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen ändrar beslutsmeningen till: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
godkänna PM samhällsutvecklingsprogram – en sammanställning av 
kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för fysisk planering och 
bostadsförsörjning och beslutar lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Bifogat PM med titeln ”Tillväxtkommunen Upplands-Bro – 
Samhällsutvecklingsprogram - en sammanställning av kommunens riktlinjer och 
planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning”, ger på en 
övergripande nivå en sammanfattande bild av de planer, program, utredningar, 
prognoser, enkäter med mera vars innehåll påverkar den kommunala 
samhällsutvecklingen och bostadsplaneringen i stora och små projekt.  
 
PM:et redovisar gällande styrdokument som beslutats i kommunen som 
tillsammans utgör kommunens program för fysisk samhällsutveckling - 
samhällsutvecklingsprogram. Samhällsutvecklingsprogrammet kan ses som ett 
koncept eller begrepp som omfattar av kommunen beslutade styrdokument.  
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Sammanställningen tillför inte några nya ställningstaganden utan redovisar endast 
tidigare beslutade mål, riktlinjer och ställningstaganden. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-17 

• PM - Tillväxtkommunen Upplands-Bro Samhällsutvecklingsprogram – 
en sammanställning av kommunens riktlinjer och 
planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning 
2018-01-17 
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§ 11 Uppföljning intern kontrollplan 2017 för 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 17/0007 

Beslut 
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017 godkänns och 
läggs till handlingarna. 
__________ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade § 21 den 8 mars 2017 om intern kontrollplan för 
2017. Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll 
är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklings- 
och dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har 
vidtagits där det funnits brister.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
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§ 12 Motion om begränsning av talartider på 
Kommunfullmäktigesammanträden 

 Dnr KS 16/0310 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
1. Att Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag se över 

arbetsordningen och återkomma inför kommande ny mandatperiod med 
förslag på lämpliga revideringar i syfte att planera kommunfullmäktiges 
möten enligt arbetsordning och eventuella partiöverenskommelser i 
syfte att skapa meningsfull och stimulerande debatt. 

2. Därmed anses motionen besvarad. 

__________ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar en överenskommelse om riktlinjer för 

talartider enligt förslag. 
2. I och med att Kommunfullmäktige antar överenskommelse om 

begränsning av talartider på Kommunfullmäktige sammanträden anses 
motionen besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt följande mening: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
1. Att Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag se över 

arbetsordningen och återkomma inför kommande ny mandatperiod med 
förslag på lämpliga revideringar i syfte att planera kommunfullmäktiges 
möten enligt arbetsordning och eventuella partiöverenskommelser i 
syfte att skapa meningsfull och stimulerande debatt. 

2. Därmed anses motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Moderaterna inkom i oktober 2016 med en motion om att begränsa talartiderna 
i Kommunfullmäktige, med syfte öka förutsättningar för att medborgarna ska 
orka lyssna och reducera kostnaderna för Kommunfullmäktigesammanträdena. 

Demokratikommittén enades den 25 oktober 2017, § 14 om att det är viktigt att 
alla partier är överens om en begränsning talartider och föreslår därför 
Kommunfullmäktige att anta en överenskommelse. 
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Demokratikommittén föreslår följande överenskommelse: 

Överenskommelse mellan partier med mandat Kommunfullmäktige om 
riktlinjer för talartider i Kommunfullmäktiges debatter  

Tid för inlägg och antalet inlägg  

Presentationer 
En presentation får ta högst 5 minuter i anspråk, samt att en presentation av 
”sitt” budgetförslag måste få ta längre tid än den begränsade tiden. 

Interpellationer: 
Interpellanten läser upp sin interpellation  
Svaranden föredrar svaret med hänvisning till utdelat svar  
Interpellanten får 3 min  
Svaranden får 3 min  
Interpellanten får 3 min  
Svaranden får 3 min  
Interpellanten får 1 min  
Svaranden får 1 min  

Sammanslagna interpellationer  
Interpellanterna får läsa upp sin interpellation 
Svaranden föredrar svaret med hänvisning till utdelat svar.  
Interpellant A) får 3 min  
Interpellant B) får 3 min  
Svaranden får 5 min  
Interpellant A) får 2 min  
Interpellant B) får 2 min  
Svaranden får 3 min  
Interpellant A) får 1 min  
Interpellant B) får 1 min  
Svaranden får 2 min  
För interpellationer och sammanslagna interpellationer gäller även följande:  
Övriga talare 3 + 1 min  
Om polemiskt inlägg görs från ny talare kan ordföranden medge att svaranden 
eller interpellanterna får ett ytterligare inlägg om 1 minut.  
Ny talare kan få ordet först efter det att svaranden och interpellanten haft var sitt 
inlägg.  

Frågor:  
Frågeställaren får 1 min  
Svaranden får 2 min  
Frågeställaren får 1 min  
Svaranden får 1 min  
Frågeställaren får 1 min  
Svaranden får 1 min  

Beslutsärenden:  
I de fall särskild överenskommelse inte har träffats om debattregler tillämpas 
följande ordning:  
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Varje talare får göra tre inlägg. Första inlägg 5 min – andra inlägg 3 min - tredje 
inlägg 1 minut.  
Repliktid  
Repliktiden är 1 minut. 

Beslutsunderlag 
• Motion om begränsning av talartider i Kommunfullmäktige 

• Demokratikommitténs beslut § 14 från den 25 oktober 2017 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2017 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet med 
motiveringen: 

”Av anständighetsskäl och respekt för våra kommuninvånare ska självklart 
begränsade talartider finnas i Upplands-Bro kommunfullmäktige.” 

Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning: 

” Att få en bra ordning i kommunfullmäktige är självklart. Att begränsa 
talartiderna är endast en av flera möjliga åtgärder för att korta fullmäktiges 
möten och göra dessa mer effektiva och demokratiskt intressanta för 
allmänheten och övriga fullmäktigeledamöter. 

Det finns idag en skepsis riktad i allmänhet mot politiker och dessa 
sammanhang. Det är därför lätt att föreslå talartidsbegränsning utan att se till 
helheten när det gäller kommunfullmäktiges möten.  

Att planera och genomföra dessa på bästa sätt är ett samspel mellan presidiet, 
antagen arbetsordning och enskilda politikers inlägg i talarstolen.  

Ett inlägg kan vara värt en längre tid, ett annat kortare tid. Det avgör den valde 
fullmäktigeledamoten med stöd av lagen. Att begränsa sitt eget inlägg kan var 
och en själv bestämma. Därför krävs vid en talartidsbegränsande ordning att 
alla är överens om begränsningen, och detta vid varje enskilt tillfälle och 
inlägg.  

Endast ordförande kan avbryta en talare och då endast avseende en 
ordningsfråga.” 

Beslutet skickas till: 
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• Partier med mandat i Kommunfullmäktige 
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§ 13 Trygghetspolicy 
 Dnr KS 17/0178 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremittera ärendet för att sända 
trygghetspolicyn på remiss till kommunens bolag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige 
Förslag till Trygghetspolicy antas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att sända 
trygghetspolicyn på remiss till kommunens bolag. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till trygghetspolicy för 
Upplands-Bro kommun. Trygghetspolicyn är ett visionsdokument som anger 
riktningen för trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun. Policyn är en 
vägledning för kommunens arbete med trygghet och trygghetsrelaterade frågor. 
Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga nämnder där nämnderna ställt sig 
positiva till förslaget. Förslaget gick upp till kommunstyrelsen den 6 december 
2017 där den sändes på återremiss med uppmaning om några ändringar och 
tillägg. Dessa ändringar och tillägg har kommunledningskontoret tagit hänsyn 
till. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, den 11 januari 2018 

• Förslag till trygghetspolicy, den 11 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
• Nämnderna 
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§ 14 Reglemente för krisledningsnämnden i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0294 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden antas. 

__________ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är Upplands-Bro kommuns krisledningsnämnd enligt Lag 
om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544. 

En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och om krislednings-
nämnd i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017 
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§ 15 Plan för hantering av extraordinära 
händelser i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 17/0293 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Reviderad plan för extraordinära händelser i Upplands-Bro kommun antas 
under förutsättning att Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för 
Krisledningsnämnden. 

__________ 

Sammanfattning 
Varje kommun skall, enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska organisera och 
hantera en extraordinär händelse.  

En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala 
och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser från en 
kommun eller ett landsting, enl. Lag om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, (SFS 
2006:544). Det är vid dessa händelser som det kan bli aktuellt att aktivera 
kommunens hela krisorganisation och krisledningsnämnd. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017 
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§ 16 Yttrande över revisionsrapport rörande 
hållbar miljömässig utveckling 

 Dnr KS 17/0308 

Beslut 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott överlämnat kommunledningskontorets 
förslag till yttrande över revisionsrapporten om hållbar miljömässig utveckling, 
till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott överlämnat kommunledningskontorets 
förslag till yttrande över revisionsrapporten om hållbar miljömässig utveckling, 
till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut med följande 
tilläggsbeslut: 

Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen:  

1. Varför måluppfyllelsen av de mätbara delmålen i Miljöplan 2010–2030 
har varit låg. Endast 5 av 23 mål uppfylldes år 2015, som var det 
senaste året då resultat kopplat till de mätbara delmålen redovisades. 

2. Varför arbetet för att nå miljömålen inte fått fäste i kommunens alla 
verksamheter. 

3. Varför informationskampanjer inte följs upp. 
 
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 
Normark (L) förslag. 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
kommunens arbete för att uppnå en hållbar miljömässig utveckling. 
Granskningen pekar på ett antal brister i kommunens arbete, men visar också 
på en pågående omstrukturering för att åtgärda bristerna. 

I förslaget till yttrande beskriver kommunledningskontoret hur kommunen 
arbetar med införandet av ett nytt miljöledningssystem. I detta arbete ses 
målstrukturen över för miljömålen och tydliga åtgärder kopplade till 
prioriterade miljöområden har tagits fram inom respektive verksamhetsområde. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2018 

• Revisionsrapport: Hållbar miljömässig utveckling 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut enligt 
Kommunledningskontoret och ett förlag till tillägg till 
Kommunledningskontorets förslag enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Martin 
Normark (L) och Johan Tireland (SD). 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunledningskontorets förslag.  

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

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunens revisorer 
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§ 17 Handlingsplan rörande hot och våld 
mot förtroendevalda 

 Dnr KS 17/0333 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar handlingsplanen rörande hot och våld mot 
förtroendevalda. 
__________ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar handlingsplanen rörande hot och våld mot 
förtroendevalda. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen 
bordlägger handlingsplanen i avvaktan på att våra kommunmedlemmars både 
faktiska och upplevda trygghet återställs i centrala Bro, där våra 
kommunmedlemmar idag lever med hot och våld som en del av sin vardag. 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 
Normark (L) förslag. 

Sammanfattning 
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga 
sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och 
den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för att 
undvika och hantera hot och våld mot förtroendevalda. Handlingsplanen tar 
även upp hot riktat mot sammanträden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2017 

• Förslag till handlingsplan rörande hot och våld mot förtroendevalda 
samt för publika offentliga sammanträden och möten. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag, 
och finner att Kommunstyrelsen ska ärendet avgöra idag. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag röstar Ja. 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Under omröstning lämnas följande resultat: 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Rolf Nersing (S) X   

Catharina Andersson (S) X   

Annika Falk (S) X   

Sara Ridderstedt (MP) X   

Andrée Wright (MP) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Lisa Edwards (C) X   

Fredrik Kjos (M)  X  

Marcus Sköld (M)  X  

Lisbeth Waern (M)  X  

Kaj Bergenhill (M)  X  

Anders Åkerlind (M)  X  

Martin Normark (L)  X  

Johan Tireland (SD)  X  

Camilla Janson (S) X   

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju 
(7) Nej-röster till att ärendet ska bordläggas. 
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Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag, och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. 

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

Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till eget förslag med följande 
motivering: 

”Det finns ett problem med hot och våld mot förtroendevalda. Vilket våra 
företrädare tyvärr väl känner till. Men det är orimligt att prioritera 
förtroendevalda över kommunens övriga medborgare. Därmed ställer vi oss 
bakom yrkandet på bordläggning med hänvisning till att alla medborgares 
trygghet ska prioriteras.” 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Med anledning av oppositionens förslag att bordlägga handlingsplanen 
rörande hot och våld mot förtroendevalda lägger vi följande 
protokollsanteckning och förklaring på vårt beslut att anta handlingsplanen. 

I många av landets kommuner har förtroendevalda blivit utsatta av hot och 
våld. Det går inte att bortse från det faktum att personer som av fri vilja tagit på 
sig ansvaret att vara politiker i allmänhet och i många fall en ytterst ansvarig 
roll kan hamna i ett fokus som kan resultera i hot och våld. 

Att bordlägga frågan såsom oppositionen föreslår hjälper ingen men försvårar 
för flera.”  
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§ 18 Ansökan om medel ur sociala 
investeringsfonden 

 Dnr KS 18/0027 

Beslut 
Socialnämnden erhåller 2 570 000 kronor ur kommunens sociala 
investeringsfond för att starta upp en social insatsgrupp med en projekttid på 
två år. 
__________ 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansöker om medel ur den sociala investeringsfonden med syfte 
att inrätta ett projekt med en social insatsgrupp (SIG) i Upplands-Bro kommun. 

Målet med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre 
framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Målet är också att 
minska risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för kommunens 
invånare oavsett ålder.   

En social insatsgrupp fungerar som en samverkansplattform mellan lokala 
aktörer i arbetet med enskilda ungdomar som riskerar att rekryteras till 
kriminella grupper eller ungdomar som vill lämna kriminaliteten bakom sig.  

Målgruppen för en social insatsgrupp i Upplands-Bro kommun är ungdomar 
och unga vuxna mellan 13–29 år som befinner sig i utanförskap och 
kriminalitet men som är redo att ändra sitt negativa levande och bli 
självförsörjande. 

Socialnämnden ansöker om medel för att anställa en projektledare/samordnare 
och en lots som tillsammans utgör den sociala insatsgruppen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2018. 

• Socialkontorets ansökan till den sociala investeringsfonden den 1 
december 2017. 

Protokollsanteckning 
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:  

”Sverigedemokraterna tycker att det är bra att vår politik genomförs i 
kommunen.” 

 Beslutet skickas till: 
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• Socialnämnden 
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§ 19 Ändring i förbundsordningen för 
Käppalaförbundet gällande utökad 
låneram  

 Dnr KS 17/0163 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker en höjning av Käppalaförbundets låneram 
med 400 mnkr, från 1 400 mnkr till 1 800 mnkr, och därtill följdändringar 
av förbundsordningen § 8 och § 15. 

2. Kommunfullmäktige anser att Käppalaförbundets hemställan till 
Upplands-Bro kommun är besvarad. 

__________ 

Sammanfattning 
Käppalaförbundet har gjort en hemställan till ägarkommunerna om att utöka 
den befintliga låneramen för förbundet från 1 400 mnkr till 1 800 mnkr för att 
kunna möta förbundets kommande investeringsbehov. Käppalaförbundet har i, 
dels ansluta Vaxholm och Österåker till förbundet med en ytterligare utökning 
av låneramen med 400 mnkr. Båda dessa ärenden kräver förändringar av 
förbundsordningen och godkännande från samtliga medlemskommuner. 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen i ett första steg tar ställning 
till frågan om utökning av låneramen men att kommunen avvaktar med att ta 
ställning till en anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet 
tills dess ägardiskussioner har förts. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-19 

• Käppalaförbundets hemställan om utökad låneram, 2017-12-12 

• Underlag för informell förankrings-/samrådsprocess, 2017-05-02 
Beslutet skickas till: 

• Käppalaförbundet 
• Tekniska nämnden 
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§ 20 Yttrande till revisionen angående 
uppföljning av 2015 års 
revisionsrapport gällande systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 Dnr KS 17/0376 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
daterad den 5 januari 2018 som svar till revisionen. 
__________ 

Sammanfattning 
Revisionen har gjort en uppföljning av 2015 års revisionsrapporter. 
Kommunledningskontoret har lämnat underlag till revisorerna för detta. 
Revisionen har därefter begärt svar från Kommunstyrelsen i fråga om den 
genomförda granskningen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
kvarstående punkt gällande uppdatering av det fackliga samverkansavtalet. 
Kommunledningskontoret kommer under hösten att påbörja ett arbete 
tillsammans med de fackliga organisationerna kring en förnyelse av 
samverkansavtalet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
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§ 21 Intern kontrollplan för 
Kommunstyrelsen 2018 

 Dnr KS 18/0013 

Beslut 
Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen år 2018 fastställs. 
__________ 

Sammanfattning 
Varje år ska samtliga nämnder anta en internkontrollplan. För kommunstyrelsen 
har Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit 
fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2018. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
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§ 22 Gallring av handlingar i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 18/0024 

Beslut 
1. Upplands-Bro kommun1 ska följa de gallringsråd som utges av 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt Riksarkivets 
föreskrift 2012:2 vid gallring av allmänna handlingar enligt 10§ 
arkivlagen.  

2. Tidigare av kommunen fattade gallringsbeslut gällande vissa 
handlingsslag bör samtidigt upphävas med ett undantag gällande viss 
räkenskapsinformation.  

3. Beslutet tillämpas retroaktivt för handlingar tillkomna fem år tillbaka 
från och med innevarande år, således från och med 2013-01-01.  

__________ 

Sammanfattning 
Tidigare beslut om gallring i kommunen har baserat sig på cirkulär och 
allmänna råd från Riksarkivet. Majoriteten av dessa har dock upphävts av 
Riksarkivet. Således är kommunen i behov av nya riktlinjer när det gäller 
gallring av dess allmänna handlingar. Kommunstyrelsen bör fatta ett beslut om 
att verksamheterna i Upplands-Bro ska följa de gallringsråd som utges av 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt Riksarkivets föreskrift 
2012:2. Råden och föreskrifterna ska ligga till grund för de gallringsfrister som 
sätts i dokumenthanteringsplaner och hanteringsanvisningar. Samtidigt bör 
kommunstyrelsen upphäva tidigare beslut om gallring av vissa handlingsslag 
med undantag för överenskommelsen mellan Upplands-Bro och Skatteverket 
beslut att gallra räkenskapsinformation enligt 2 kap. 13§ i SFS 1997:614 
daterad 2011-04-15. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2018  

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningskontoret 
• Utbildningskontoret 
• Socialkontoret 
• Samhällsbyggnadskontoret 
• Kultur- och fritidskontoret 
• Upplands-Brohus AB 
• Kommunens revisor 



  PROTOKOLL 48 (65)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Kommunalt ägda eller förvaltade stiftelser, aktiebolag, handelsbolag 
och ekonomiska föreningar 
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§ 23 Redovisning av projekt Första Steget 
 Dnr KS 18/0026 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektredovisningen. 

_________ 

Sammanfattning 
Projekt Första Steget är ett projekt finansierat genom sociala 
investeringsfonden och är ett samarbete mellan socialförvaltningen och 
inledningsvis utbildningsförvaltningen, men sedan 1 april 2016 
kommunstyrelsen. 

Sedan starten har 95 personer varit inskrivna i Första Steget. 58 personer har 
genomgått 10 veckor studieverkstad och av dessa har 37 personer gjort 10 
veckor språkpraktik i olika verksamheter och arbetsplatser. Totalt har 27 
personer fått någon typ av anställning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2018 

• Slutredovisning av projekt Första Steget daterad den 31 december 2017 

• Ansökan till den sociala investeringsfonden – Första steget daterad den 
19 december 2015 

Protokollsanteckning 
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning: 

” Sverigedemokraterna anser att vi framöver även ska redovisa antalet 
deltagare som är självförsörjande.” 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
• Utbildningsnämnden 
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§ 24 Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsförteckning 

 Dnr KS 17/0375 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens delegationsförteckning Nr 3.3.1 U34 antas enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag den 3 oktober 2017. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna i Upplands-Bro kommun att 
revidera sina delegationsförteckningar efter Kommunledningskontorets 
förslag. 

__________ 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens delegationsförteckning Nr 3.3.1 U34 antas enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag den 3 oktober 2017. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna i Upplands-Bro kommun att 
revidera sina delegationsförteckningar efter Kommunledningskontorets 
förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen tar 
bort grupp nr 3.2 och 3.3 på grund av demokratiska aspekter. 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 
Normark (L) förslag. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 
revidering av nämndernas delegationsförteckningar avseende resor, detta för att 
harmonisera nämndernas delegationer utefter Kommunstyrelsens delegation 
och skapa mer enhetlighet. 

Dessutom har nya bestämmelser och begrepp förts in i plan- och bygglagen 
(2010:900) för att möjliggöra kortare beslutsvägar och snabbare handläggning 
av ärenden. Planprocessen har förenklats bl.a. beträffande detaljplaner och 
områdesbestämmelser som handläggs med så kallat standardförfarande och 
förenklat planförfarande. Samhällsbyggnadskontoret föreslår delegation från 
Kommunstyrelsen till tjänstemän för att kunna avgöra när förslag till sådana 
detaljplaner och områdesbestämmelser kan skickas ut för granskning. 
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En ny bestämmelse i plan- och bygglagen ger kommunen möjlighet att begära 
ett bindande besked från Länsstyrelsen, beträffande statens intressen, i ett tidigt 
skede av detaljplanens handläggning. Samhällsbyggnadskontoret föreslår 
delegation från Kommunstyrelsen till tjänstemän för detta. 

Beloppsgränser för vissa fastighetsåtgärder föreslås också höjas. 

Delegationerna medför en snabbare och effektivare handläggning och att 
Kommunstyrelsen får större utrymme för behandling av principiella ärenden i 
och med att den avlastas dessa ärenden. 

Utöver det föreslås även att Kommunstyrelsens delegationsförteckning 
kompletteras med en punkt om förfarande vid kränkande särbehandling. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 december 

2017 

• Kommunstyrelsens delegationsförteckning, nr 3.3.1 U33, antagen den 
14 december 2016 

• Bygg- och miljönämndens delegationsförteckning, nr 3.8.1 U08, 
antagen den 30 juni 2016 

• Tekniska nämndens delegationsförteckning, nr 3.4 U03, antagen den 19 
december 2016 

• Kultur- och fritidsnämnden delegationsförteckning, nr 3.16 U03, 
antagen den 9 juni 2015 

• Utbildningsnämndens delegationsförteckning, nr 3.6.1 U15, antagen 
den 20 januari 2015 

• Socialnämndens delegationsförteckning antagen den 18 augusti 2016 

• Kommunstyrelsens delegationsförteckning antagen av kommunstyrelsen 
den 14 december 2016, Ks § 189  

• Plan- och bygglagen (2010:900) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt 
Kommunledningskontoret och enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Martin 
Normark (L) och Johan Tireland (SD). 

Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. 
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Reservationer och särskilda uttalanden 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

”Föreslagna förändringar avseende planförfarande och rätten för enskild 
ledamot att väcka ärende har en kraftig negativ påverkan på demokratiska 
grundvärden. Varför vi motsätter oss förändringarna.” 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Bygg- och miljönämnden 
• Tekniska nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Socialnämnden 
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§ 25 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 

 Dnr KS 17/0323 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga punkt 1. 
__________ 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och utskotts initiativrätt 
enligt §§ 30-31, godkänns. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
1. Beslutsrätten beträffande antagande, ändring eller upphävande av 

detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med 
standardförfarande, samordnat eller begränsat planförfarande delegeras 
till Kommunstyrelsen.  

2. Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och utskotts 
initiativrätt enligt §§ 30-31, godkänns.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk 
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att bordlägga punkt 1. 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen 
följande revideringar i reglementet:  

• § 9 punkt 4 och 5 tas bort 
• § 30 och § 31 tas bort 

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin 
Normark (L) förslag. 

Sammanfattning 
Nya bestämmelser och begrepp har förts in i plan- och bygglagen (2010:900) 
för att möjliggöra kortare beslutsvägar och snabbare handläggning av ärenden. 
Planprocessen har förenklats bl.a. beträffande detaljplaner och 
områdesbestämmelser som handläggs med så kallat standardförfarande och 
förenklat planförfarande. Detaljplaner och områdesbestämmelser som hanteras 
med andra typer av planförfaranden än utökat planförfarande anses inte vara av 



  PROTOKOLL 54 (65)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegation till 
Kommunstyrelsen är därmed möjlig. Med anledning av genomförda ändringar i 
plan- och bygglagen och för att effektivisera kommunens planprocess föreslår 
Samhällsbyggnadskontoret att beslutsrätten för att anta, ändra eller upphäva 
vissa detaljplaner och områdesbestämmelser ska delegeras till 
Kommunstyrelsen.  
 
Vidare föreslås en komplettering av reglementet med avseende på ledamöters 
och utskotts initiativrätt, för att skapa en så effektiv ärendehantering som 
möjligt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta att bordlägga punkt 1, och 
finner att punkt 1 bordläggs. 

Beslutsgång 2 
Ordförande finner att det då återstår två förslag till beslut, enligt 
Kommunledningskontorets förslag i punkt 2 och Fredrik Kjos (M), Marcus 
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), 
Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) förslag. 

Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag i punkt 2.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets 
förslag i punkt 2 röstar Ja. 

Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus 
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), 
Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Rolf Nersing (S) X   

Catharina Andersson (S) X   

Annika Falk (S) X   
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Sara Ridderstedt (MP) X   

Andrée Wright (MP) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Lisa Edwards (C) X   

Fredrik Kjos (M)  X  

Marcus Sköld (M)  X  

Lisbeth Waern (M)  X  

Kaj Bergenhill (M)  X  

Anders Åkerlind (M)  X  

Martin Normark (L)  X  

Johan Tireland (SD)  X  

Camilla Janson (S) X   

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till Kommunledningskontorets förslag i 
punkt 2 och sju (7) Nej-röster enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), 
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Martin 
Normark (L) och Johan Tireland (SD). 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunledningskontorets förslag i punkt 2. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för 
eget förslag med motiveringen:  

”Föreslagna förändringar avseende planförfarande och rätten för enskild 
ledamot att väcka ärende har en kraftig negativ påverkan på demokratiska 
grundvärden. Varför vi motsätter oss förändringarna.” 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Maria Johansson 
• Mathias Rantanen 
• Andrea Andersson 
• Ulla Kujala 
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§ 26 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2018 

 Dnr KS 18/0028 

Beslut 
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 

utses: 
Bolag/stiftelse/förening Ombud Ersättare 

E.ON Graninge 
/Mälarkraft Värme 

Christina Brofalk (C) Camilla Janson (S) 

AB Vårljus Tina Teljstedt (KD) Kerstin Ahlin (S) 

Österhöjdens garage Annika Falk (S) xxx 

Stockholms 
länsförbund för 
krishantering 

Ricard Koljo (C) Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening 

Camilla Janson (S) Lisa Edwards (C) 

Stiftelsen Lövsta gård Kerstin Ahlin (S) xxx 

Örnäs-Lillsjöns 
fiskevårdsområde 

Karl Öhlander xxx 

Stockholms och 
Uppsala läns 
luftvårdsförbund 

Catharina Andersson (S) Klaus Dürhagen (MP) 
 

Mälarens 
vattenvårdsförbund 

Mattias Peterson (C) Lise-Lotte Lundgren 
(C) 

Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Camilla Janson (S) Jan Stefanson (KD) 

Mälarbanans 
intressenter AB 

Camilla Janson (S) xxx 

Svenskt Vattens 
föreningsstämma 

Catharina Andersson (S) Klaus Dürhagen (MP) 

 
1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  
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- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras 
Conny Timan (S)  

- Till ersättare nomineras xxx  

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

- Till ledamot i styrelsen nomineras Helena Austrell (S) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras Karl Öhlander 
- Till revisors ersättare nomineras Ann Jansson 
- Fyllnadsval nomineras: Hibo Salad Ali (S) 

__________ 
 

Kommunstyrelsen beslutar att valen för Moderaterna bordläggs. 

__________ 

Förslag till beslut 
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 

utses:  
 
Bolag/stiftelse/förening    Ombud  Ersättare  

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx  xxx  

AB Vårljus     xxx  xxx  

Österhöjdens garage    xxx  xxx  

Stockholms länsförbund för krishantering  xxx  xxx  

Stockholms läns civilförsvarsförening   xxx  xxx  

Stiftelsen Lövsta gård    xxx  xxx  

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde   xxx  xxx  

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund  xxx  xxx  

Mälarens vattenvårdsförbund   xxx  xxx  

Kommuninvest ekonomisk förening   xxx  xxx  

Mälarbanans intressenter AB   xxx  xxx  

Svenskt Vattens föreningsstämma   xxx  xxx  
 

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

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx  
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- Till ersättare nomineras xxx  

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

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx 
- Till revisors ersättare nomineras xxx  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) 
och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen bordlägger valen till 
bolagen för Moderaterna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. 
Vid partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om 
att den sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen 
vid uppdrag av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en 
ordinarie ledamot representerar kommunen. 

Beslutet skickas till: 

• Respektive bolag eller förening 
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§ 27 Allmänhetens frågestund 2018 
 Dnr KS 18/0029 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
Allmänhetens frågestund anordnas under 2018. 
__________ 

Sammanfattning 
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 
på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från 
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara 
på frågorna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Kanslichef 
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§ 28 Rapporter 
Kommundirektörens rapport 

• Trygghetsarbetet 

• Befolkningsprognos 

• Byggbonus 
• Preliminärt resultat för år 2017. den 7 mars är det genomgång av 

nämndernas verksamhetsberättelser och den 25 april behandlar ks 
årsredovisning 

• Åter i arbete 

• Hemsjukvård 

• Rekrytering av ny kommunjurist färdig 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

• Tegelhagen antogs i Kommunfullmäktige den 20 december 2017 

• Domstolsbeslut i mark- och miljödomstolen den 9 januari 2018 
gällande uttag av gatukostnader – Sylta 1:21. Beslutet om uttag av 
gatukostnader går tillbaka till 2007-2008 som verkställdes 2015. 

• Regeringens upphävande av Länsstyrelsens beslut om utökat 
strandskydd – ärendet återförvisades för ny handläggning. 

• Invigning av Kockbacka trafikplats planeras till vecka 5 ( 9-15 april) 

• Invigning av Lillsjö-Örnässjöns naturreservat 2 juni 

o En ny ridslinga är under anläggande i Örnäs – i enlighet med 
kommunens beslutande vision ”Ridstigar och ridvägar i 
Upplands-Bro kommun” 

• En uppdaterad kommunkarta är framtagen – Välkommen till Upplands-
Broleden 

• En broschyr ”bygga på landsbygden är framtagen” 

• Anläggningsarbeten på torget i Kungsängen etapp 3 kommer att 
påbörjas mars-april. Planering av placering av valstugor sker i 
samverkan med ansvariga för valet. 

• Omledning av trafik i Kungsängen – Skyttens väg och 
Bygdegårdsvägen 

o Trafikmätningar pågår för närvarande gällande trafikmängder, 
fordonsslag och hastigheter. Resultat kommer under mitten på 
nästa vecka 

o Digital skyltmed mätning finns uppsatt. Kompletterande är på 
gång ”30 kom – du kör för fort” 
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o Kommunen har hos polisen begärt att de ska göra kontroller på 
nämnda sträckor 

o Nytt informationsmöte med E.ON hålls i kommunhuset den 15 
februari 
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§ 29 Delegationsbeslut 
1. Friköp av tomträtter, halvår 2, 2017    

2. Avskrivning av kundfordran   

3. Antagning till Yrkesförare VT 18    

4. Beslut om upphandling   
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§ 30 Anmälningar 
1. Cirkulär 17:60 - Hyreshöjning från och med den 1 januari 2018 för lokaler 

med avtal knutna till konsumentprisindex  
  

2. Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-11-20    

3. SKL - Belysning där det behövs - Belysning längs statlig väg    

4. Cirkulär 17:55 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta    

5. Samverkansöverenskommelse mellan socialkontoret och 
kommunledningskontoret avseende integrationsstödjarnas uppdrag  

  

6. Cirkulär 17:41 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - 
Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot 
interna regelverk m.m  

  

7. Cirkulär 17:64 från Sveriges Kommuner och Landsting - 
Omsorgsprisindex  

  

8. Cirkulär 17:65 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta    

9. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1 - Konstnärlig 
gestaltning ny stallbyggnad  

  

10. Upplands-Bro kommunfastigheter AB - protokoll fört vid sammanträde 
med styrelsen 5 december 2017  

  

11. AB Upplands-Brohus - protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 5 
december 2017  

  

12. Cirkulär 17:62 från Sveriges Kommuner och Landsting    

13. Protokoll till kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-12-11    

14. Sammanträdesprotokoll 2017-12-13 från gemensam nämn för 
familjerättsliga frågor - Detaljbudget år 2018, Fam 2017/21  

  

15. Sammanträdesprotokoll 2017-12-13 från gemensam nämn för 
familjerättsliga frågor - Sammanträdestider år 2018, Fam 2017/19  

  

16. Cirkulär 17:68 från Sveriges Kommuner och Landsting    

17. Cirkulär 17:67 från Sveriges Kommuner och Landsting    

18. Tekniska nämndens § 64 - Hemställan om ändring av rekommenderade 
vägar för transport av farligt gods i Upplands-Bro kommun  
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19. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2018 - 
kommunen  

  

20. Cirkulär 17:69 från Sveriges Kommuner och Landsting    

21. Sammanträdesprotokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor    

22. Överklagande av kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 §120 angående att 
Upplands-Bro kommun ska sälja Villa Skoga 

  

23. Beslut gällande Statsbidrag - Regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 
Yrkesförare för 2017 

  

24. Beslut - Statsbidrag - Regional yrkesinriktad vuxenutbildning, Yrkesförare 
för 2017 

  

25. Lejondalssjön - mot god ekologisk status En bedömning av åtgärdsbehov 
och åtgärdsmöjligheter 

  

26. Ansökan om platsförordnande för ordningsvakter enligt Lagen om 
ordningsvakter (LOV) 

  

27. Förhandsbesked gällande ansökan enligt 3 § LOV, Bro Centrum, dnr 
A503.500/2017 

  

28. Örnässjön och Lillsjön - mot god ekologisk status En bedömning av 
åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter 

  

29. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 
november 2017 - Inriktningsbeslut Trädgårdsstaden  

  

30. Socialnämndens beslut § 100 - Ansökan om föreningsbidrag från 
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/verksamhetsområde Norrort  

  

31. Cirkulär 18:01 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta    

32. Socialnämndens beslut § 99 - Internbudget för Socialnämndens 
verksamhet 2018  

  

33. Dom i mål F 3546-17 rörande gatukostnadsersättning, Sylta 1:21 (sylta 3)   

34. REK Principer för digital samverkan i Stockholms län   

35. Öppet brev till regeringen och regionpolischefen för region Stockholm 
angående begäran om ökad polisiär närvaro i Upplands-Bro kommun 

  

36. Inera inbjuder till kundforum kring digitalisering av kommunal 
verksamhet!  

  

 


	Protokoll Kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2018
	§ 1 Aktualitetsprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun
	§ 2 Planuppdrag fördjupad översiktsplan för Bro
	§ 3 Planprioritering våren 2018
	§ 4 Planbesked för Eriksberg/Raskeboda
	§ 5 Planuppdrag för Kasen, Ekhammar 4:200 m.fl.
	§ 6 Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 - beslut om utställning
	§ 7 Detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164) beslut om antagande
	Reservationer och särskilda uttalanden

	§ 8 Exploateringsavtal för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164)
	§ 9 Försäljning av Björknäs 2:43 (Stora Granskog)
	§ 10 Samhällsutvecklingsprogram – kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning
	§ 11 Uppföljning intern kontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen
	§ 12 Motion om begränsning av talartider på Kommunfullmäktigesammanträden
	§ 13 Trygghetspolicy
	§ 14 Reglemente för krisledningsnämnden i Upplands-Bro kommun
	§ 15 Plan för hantering av extraordinära händelser i Upplands-Bro kommun
	§ 16 Yttrande över revisionsrapport rörande hållbar miljömässig utveckling
	Reservationer och särskilda uttalanden

	§ 17 Handlingsplan rörande hot och våld mot förtroendevalda
	§ 18 Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
	§ 19 Ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet gällande utökad låneram
	§ 20 Yttrande till revisionen angående uppföljning av 2015 års revisionsrapport gällande systematiska arbetsmiljöarbetet
	§ 21 Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2018
	§ 22 Gallring av handlingar i Upplands-Bro kommun
	§ 23 Redovisning av projekt Första Steget
	§ 24 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsförteckning
	§ 25 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
	§ 26 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2018
	§ 27 Allmänhetens frågestund 2018
	§ 28 Rapporter
	§ 29 Delegationsbeslut
	§ 30 Anmälningar



