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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2018-03-07
Gemaket, 2018-03-07, kl. 14.00 – 17.00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson, ordförande (S)
Jan Stefanson, 1:a vice ordförande (KD)
Fredrik Kjos, 2:e vice ordförande (M)
Annika Falk (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Anna Norberg (MP)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M) § 32-49
Anders Åkerlind (M)
Martin Normark (L)
Johan Tireland (SD)
Mary Svenberg (S)
Conny Timan (S)
Kaj Bergenhill (M)

Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
Christina Brofalk (C) § 32-34, 36-51
Hans Åberg (L)
Kerstin Åkare (V)

Övriga deltagare

Maria Johansson, kommundirektör, Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef,
Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, Johan Björklind Möllegård,
kommunekolog, § 49, Anna Gustafsson, konsult, Norrvatten § 49, Sandra Henze,
projektledare, § 49, Ulrika Gyllenberg, översiktsplanerare, § 49, Charlotte
Ahlstrand, exploateringschef, § 32-36, 49, Börje Wredén, pol. sek.

Utses att justera

Annika Falk (S)

Justeringens plats och tid

Fredrik Kjos (M)

Kommunledningskontoret 2018-03-12
kl. 13.00

§§ 32 - 51

Paragrafer

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Camilla Janson (S)

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

Justerare

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

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

Annika Falk (S)

Fredrik Kjos (M)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Datum för anslags
uppsättande:

2018-03-12

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2018-04-02
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 32

2018-03-07

Antagande av detaljplan för förskola vid
Lillsjö badväg (kungsängens-Tibble
1:3) nr 1608
Dnr KS 17/0212

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande tillhörande detaljplan för
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
2. Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö
badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen (2010:900)
3. Med anledning av sommarparkeringens försvinnande ges
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att för Kommunstyrelsen
presentera en redogörelse för parkeringsplatser, och möjligheten att
utöka dessa, inom och utom det aktuella detaljplanerade området.
__________

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

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
om ett nytt tilläggsbeslut som lyder:
Med anledning av sommarparkeringens försvinnande ges
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att för Kommunstyrelsen presentera en
redogörelse för parkeringsplatser, och möjligheten att utöka dessa, inom och
utom det aktuella detaljplanerade området.
Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag till beslut.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en
förskola i på gräsplanen intill Lillsjö badväg i Kungsängen. Förskolan placeras
väster om det äldreboende som är under uppförande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Detaljplanen har varit ute på samråd under november-december 2016 och
granskning i mars 2017. En ny granskning av förslaget till förskola gjordes i
januari 2018. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och två
granskningsutlåtanden.

Beslutsunderlag
•

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

•

Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens beslut den 24 april 2016, § 61

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse deen 6 februari 2018

•

Plankarta, den 6 februari 2018

•

Planbeskrivning, den 6 februari 2018

•

Gestaltningsprogram, den 6 februari 2018

•

Samrådsredogörelse, den 24 februari 2017

•

Granskningsutlåtande nr 1, den 8 januari 2018

•

Granskningsutlåtande nr 2, den 6 februari 2018

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Planavdelningen
Odalen fastigheter

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 33

2018-03-07

Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering av förskola vid Lillsjö
badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
Dnr KS 17/0213

Beslut
1. Förslag till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering av
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), framtaget den 8
februari 2018, med avtalspart Odalens Fastigheter AB (org.nr.
5559084-1663), godkänns.
2. Samhällsbyggnadschefen år i uppdrag att göra ett tilläggsavtal med
exploatören att parkeringsplatser görs tillgängliga för allmänheten när
förskolan har stängt.
__________

Förslag till beslut
Förslag till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering av förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), framtaget den 8 februari 2018, med
avtalspart Odalens Fastigheter AB (org.nr. 5559084-1663), godkänns.

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 om
ett nytt tilläggsbeslut som lyder:
Villkorat av att parkeringsplatser görs tillgängliga för allmänheten när
förskolan har stängt.
Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag.
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Tima (S), Sara
Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards
(C) föreslår Kommunstyrelsen att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag med
följande tillägg:
Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att göra ett tilläggsavtal med
exploatören att parkeringsplatser görs tillgängliga för allmänheten när
förskolan har stängt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-03-07

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat om Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering av förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3). I avtalet
framgår att Odalen ska ha tillgång till fastigheten innan detaljplanen vunnit
laga kraft därför föreslås avtalet godkännas innan detaljplanen antas.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den13 februari 2018

•

Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering av förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), framtaget den 8 februari
2018

•

Kommunstyrelsens beslut att godkänna markanvisningsavtalet, den 12
december 2017, §131

•

Kommunstyrelsens beslut om markanvisning, den 8 juni 2016, § 82

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt Fredrik Kjos (M),
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind
(M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) och enligt Camilla Janson
(S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt
(MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) om
tillägg.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) om tillägg.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) om tillägg
röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska besluta 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
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Justerandes sign

Ja-röst

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (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 och sju (7) Nej-röster.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag om
tillägg.

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:
•

Justerandes sign

Odalen Fastigheter

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 34

2018-03-07

Köpekontrakt Kungsängens Kyrkby
2:131 (Villa Skoga)
Dnr KS 17/0177

Beslut
Upprättat förslag till köpekontrakt för försäljning av del av fastigheten
Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) godkänns i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 § 120.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat köpekontrakt som ligger till grund för
försäljning av del av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) i
enlighet med Kommunstyrelsen beslut 2017-11-08 § 120.
Syftet med köpekontraktet är att reglera ansvar och villkor för
utredningsarbeten och förberedande projekteringar avseende bebyggelse,
allmänna anläggningar samt framtagande av ny detaljplan för området med de
utökningar som behövs för genomförandet samt i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för projektets genomförande.
Köpekontraktet ersätter efter beslut det tidigare beslutade
markanvisningsavtalet.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-21

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-20, § 7

•

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 120

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Det finns i kommunen en folklig opinion för att Villa Skoga ska bevaras.
Föreningen Villa skoga har träffat flera ledande politiker och framfört sin syn
om att det historiska huset ska bevaras. Att kommunen som huvudman ska
förvalta och bevara Villa skoga.
Nu väljer en majoritet av kommunstyrelsen att sälja huset.
Det spelar ingen roll vilka garantier som idag utfästs av köpare kring
bevarandet av byggnaden. Om den nya ägare beslutar sig för att sälja Villa
Skoga så kan precis vad som helst hända och vi har ingen kontroll över det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Länsstyrelsen och Länsmuseet m.fl. anser att Villa Skoga är ett historiskt
hus som har stor plats i medborgarnas hjärtan och som därför är
jämförbara med Kyrkan och hembygdsgården. Sådana fastigheter brukar man
behålla för att garantera dess kulturella värde för eftervärlden.
Det är med sorg som vi ser hur majoriteten i Upplands-Bro kommun nu låter
ett historiskt kulturhus vandra iväg till en oviss framtid.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Fastighetsbolaget Villa Skoga AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 35

2018-03-07

Detaljplan för Svartviks strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164) nr 1605
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 27 februari
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 27 februari 2018, godkänns.
3. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att i kommande trafik- och
tillgänglighetsprogram inkludera en ny utformning av korsningen
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i syfte att förbättra
trafiksäkerheten.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
•

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

•

Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand (Kungsängens
Kyrkby 2:164), daterat den 27 februari 2018, godkänns.

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
återremitterar ärendet.
Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag.
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets
förslag till beslut med ett tillägg som lyder:
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att i kommande trafik- och
tillgänglighetsprogram inkludera en ny utformning av korsningen
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Sammanfattning
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 160
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.
Förslaget beslutades i kommunstyrelsen 31 januari och togs därefter upp till
beslut i kommunfullmäktige den 14 februari 2018. Kommunfullmäktige
beslutade dock att återremittera ärendet med uppdraget att se över
möjligheterna att ytterligare anpassa bebyggelsen till omgivande bebyggelsen i
fråga om höjd och omfattning. Nu liggande planförslaget har reviderats efter
återremissen. Genom att byggnadshöjderna genomgående minskats så har
förändringarna gett en ytterligare anpassning till omgivande bebyggelse i både
närområdet och intilliggande flerfamiljshusområden samt förbättrat
förutsättningar för en förbättrad parkeringssituation för boende inom
planområdet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162

•

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

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 27 februari 2018

•

Plankarta, 27 februari 2018

•

Planbeskrivning, 27 februari 2018

•

Granskningsutlåtande, 27 februari 2018

•

Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2018, § 11
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-03-07

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 röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (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

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Camilla Janson (S)

Sammanträdesdatum:

2018-03-07
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.

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 att Kommunstyrelsen
beslutar att samhällsbyggnadschefen ska ges i uppdrag att ta fram ett förslag
med lägre exploateringsgrad, högre parkeringsnorm, ny trafiklösning i
korsningen Prästhagsvägen/Enköpingsvägen. Vi har också påtalat behovet av
att säkerställa att inte gifter i mark har en inverkan på framtida boendemiljö,
samt att vi begärt klargörande avseende kommunens åtaganden för ”torget” om
det exempelvis läcker in dagvatten i underliggande garage.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt
Samhällsbyggnadskontoret och Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary
Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP),
Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag om tillägg och enligt Fredrik
Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders
Åkerlind (M) och Martin Normark (L).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontoret med tillägg från Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C).

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

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Vid kommunfullmäktige den 14 februari återremitterades ärendet, att anta
detaljplanen för Svartviksstrand.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendet återremitterades med uppdraget att se över möjligheterna att
ytterligare anpassa bebyggelsen till omgivande bebyggelse i fråga om höjd och
omfattning.
Förslaget har nu anpassats med sänkta våningar på samtliga byggnader vilket
ger en volymminskning med trettio lägenheter och ökat p-tal till 0,65.
Trafiklösningen i korsningen Enköpingsvägen-Prästhagsvägen förbättras då
samhälls-byggnadskontoret får i uppdrag att i kommande trafik- och
tillgänglighetsprogram inkludera en ny utformning av korsningen
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde, där strandkanten blir offentlig och får
en strandpromenad.
Vi anser att den reviderade detaljplanen uppfyller kravet i återremissen och
därmed välkomnar vi den nya bebyggelsen.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Inmec AB
Riksbyggen

Utdragsbestyrkande
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§ 36

2018-03-07

Remiss om förslag till markstrategi
Dnr KS 17/0318

Beslut
1. Förslaget till markstrategi skickas ut på remiss till kommunens alla
nämnder samt bolag.
2. Beslutet justeras omedelbart.
__________

Sammanfattning
Förslaget till markstrategi tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika
markfrågor. Övergripande syftar strategin till att underlätta kommunens
möjlighet att vara flexibel och förberedd på förändringar i samhället. Syftet
med remissen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det är
samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning som har tagit fram
förslaget. Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer
som är centrala för arbetet. Remissvaret ska lämnas senast den 26 april 2018.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2017
Förslag till markstrategi den 20 februari 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2017, KF § 114
Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, KS § 3
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, KS § 122

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•

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

____________
Camilla Janson (S)
Justerandes sign

____________
Annika Falk (S)

____________
Fredrik Kjos (M)
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 37

2018-03-07

Planbesked för Eriksberg/Raskeboda
Dnr KS 17/0183

Beslut
1. Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
2. Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan
för planerad VA-utbyggnad efter 2020. I uppdraget ingår att belysa
möjligheterna och konsekvenserna av att tidigarelägga startdatum för
utbyggnad av VA och detaljplaneläggning av Eriksberg/Raskeboda.
__________

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), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP, Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen om följande tillägg:
Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan för
planerad VA-utbyggnad efter 2020. I uppdraget ingår att belysa möjligheterna
och konsekvenserna av att tidigarelägga startdatum för utbyggnad av VA och
detaljplaneläggning av Eriksberg/Raskeboda.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
återremitterar ärendet till förvaltningen för att, som grund för beslut om
planbesked, i samråd med berörda fastighetsägare pröva förutsättningar att
efter antagande av kommunens va-plan genomföra och finansiera en
detaljplanläggning som standardförfarande med ambition att minimera åtgärder
och kostnader.
Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag

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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-03-07

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

•

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

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 röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande resultat:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (S)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande
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Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (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 återremittera ärendet.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.

Reservationer och särskilda uttalanden 1
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig till beslutet till
förmån för eget förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet 2
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram

detaljplan för området Eriksberg/Raskeboda.
2. Frågan om avgift för planbesked ställs till kommunfullmäktige för
möjlig nedsättande till noll.

Justerandes sign

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

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP, Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och enligt
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag med tillägg enligt Camilla
Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara
Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards
(C).

Reservationer och särskilda uttalanden 2
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut
med motiveringen:
”Vårt yrkande att kommunstyrelsen i detta ärende skulle nedsätta avgiften till
noll är föranlett av att kommunstyrelsens beslut om planbesked är ett ickebesked. Vi yrkade först på återremiss av ärendet för att, som grund för beslut
om planbesked, i samråd med berörda fastighetsägare pröva förutsättningar att
efter antagande av kommunens va-plan genomföra och finansiera en
detaljplanläggning som standardförfarande med ambition att minimera åtgärder
och kostnader. Den styrande koalitionen röstade dock ner återremissen. Den
syftade alltså till att klargöra de faktiska förutsättningarna för ett planbesked i
dialog med fastighetsägarna i området. Det besked som den styrande
koalitionen nu har beslutat ge är ett icke-besked, endast en allmän hänvisning
till kommunens planeringsprocesser. Det är oskäligt att ta betalt för detta och
rimligen inte vad kommunfullmäktige har förutsatt när taxan fastställdes.”
Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning:
Kommunfullmäktige fastställer taxor för Upplands-Bro kommun. Justeringar
och ändringar gällande taxor ska beredas och beslut fattas i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommunfullmäktige. Det är en fråga om rättssäkerhet och likställighet för
kommunens medlemmar.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Sökande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 38

2018-03-07

Svar på motion om att informera om
handläggningstid för
detaljplaneärenden
Dnr KS 16/0311

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse att motionen är
besvarad i och med Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
__________

Sammanfattning
I en motion från Moderaterna den 14 oktober 2016 påpekas att behovet av
bostäder är stort i Stockholms län och att Upplands-Bro tar sitt ansvar och har
många planer igång. Moderaterna påpekar vidare att det är viktigt att
processerna är snabba och att kommunens medborgare får korrekt information
om våra handläggningstider. Därför föreslås att en beräknad tid från en plans
inledande till att planen antas av Kommunfullmäktige.
Planavdelningens svar:
Sedan våren 2017 har en ny rutin utarbetats på planavdelningen där en
förhandsbedömning skrivs fram i samband med ett begärande av planuppdrag.
I denna förhandsbedömning vore det lämpligt att lägga till en rubrik för
tidplan. Under denna rubrik kan ett förmodat antagande anges. Planprocesser är
dock oberäkneliga och i många fall kan de dra ut på tiden på grund av
omständigheter som kommunen inte har kontroll över. Planavdelningen ger
också en lägesbild av situationen på avdelningen i samband med att en
planprioritering skrivs fram två gånger per år. I denna anges också vilka
beräknade tider som gäller för pågående detaljplaner.

Beslutsunderlag
•

Moderaternas motion den 14 oktober 2016

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2018

Beslutet skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (48)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 39

2018-03-07

Svar på information om förslag till VAplan för Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0038

Beslut
1. Kommunstyrelsen avvaktar inkomna synpunkter, inför eget svar.
2. Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på
medellång sikt, ca år 2020 – 2028. Med hänsyn till att VA-planen kan
ses som en genomförandeplan till den av kommunfullmäktige 2017
antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör tidplaner och
prioriteringar om möjligt preciseras. För ett antal av dessa områden är
beskedet annars samma som för tio år sedan, d v s att en utbyggnad
skall ske inom en tioårsperiod.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget svar använda
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen avvaktar inkomna synpunkter, inför
eget svar.
Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att som eget svar använda
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, samt härutöver anföra följande:
1. VA-utbyggnad och aktuell VA-plan är underställd utvecklingen av
kommunen och inte tvärtom. Detta behöver tydliggöras i beskrivningen
av VA-planens mycket tydliga koppling till kommunens översiktsplan
(ÖP 2010), och särskilt till den fördjupade översiktsplanen för
landsbygden (FÖP 2016).
2. Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på
medellång sikt, ca år 2020 – 2028. Med hänsyn till att VA-planen kan
ses som en genomförandeplan till den av kommunfullmäktige 2017
antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör tidplaner och
prioriteringar om möjligt preciseras. För ett antal av dessa områden är
beskedet annars samma som för tio år sedan, d v s att en utbyggnad
skall ske inom en tioårsperiod.
3. Genom antagandet av Fördjupad översiktsplan för landsbygden har
klarlagts att för ett antal områden inom Försvarsmaktens s k
påverkansområde kommer som regel inte avstyckningar att vara
möjliga, även i de fall fastigheternas storlek normalt skulle medge det.
Tekniska nämnden bör mot den bakgrunden ta fram förslag till hur
Justerandes sign
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kommunens anslutningsavgift, med beaktande av kommunallagens
likställighetsprincip, kan justeras för att ta hänsyn till detta.
4. Fastigheter belägna i närheten av huvudledningarna utan att ingå i
områden som klassas som §6-områden och som därmed faller utanför
kommunens ansvar bör ändå ges möjlighet att ansluta mot det allmänna
nätet genom avtal. För fastigheter längs den huvudledning som nu är
under byggnad är det rimligt att sådant erbjudande snarast
kommuniceras.
5. I Plan för enskilt VA bör tydliggöras att bebyggelseutveckling och
exploatering kan ske genom alternativa VA-lösningar, som anslutning
till kommunens VA-nät, gemensamhetsanläggning eller godkänd
enskild anläggning. Kommunen ska inte förhindra en exploatering
utifrån bedömningar av om en bebyggelse kan medföra skyldighet för
kommunen att ordna allmän VA.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) stödjer Martin Normarks (L) förslag.
Johan Tireland (SD) stödjer Martin Normarks (L) förslag.
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) stödjer Martin Normarks (L) förslag i punkt 2.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att dela upp
beslutspunkterna lämnat av Martin Normark (L).
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och med
Martin Normarks (L) förslag i punkt 2 eller enligt Martin Normark (L) i punkt
1,3,4 och 5.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och med
Martin Normarks (L) förslag i punkt 2.

Sammanfattning
Ett förslag till VA-policy och VA-plan har tagits fram med utgångspunkt i den
lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.
Förslagen är nu ute för information och med möjlighet att lämna synpunkter.
Vi kan konstatera att båda förslagen genomsyras av en helhetssyn för
kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Justerandes sign
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Förslagen underlättar kommunens uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för
vatten, både vid kommande detaljplanering, förhandsbesked, bygglov och
tillsyn av och tillstånd för enskilda avloppsanläggningar.
Det som bör förtydligas är dock på vilket sätt VA-planen kan komma att
revideras och hur ofta detta beräknas ske. Det är vidare mycket angeläget att en
dagvattenplan också snarast tas fram.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Förslag till VA-policy den 19 januari 2018.
Förslag till VA-plan den 19 januari 2018.
Landsbygdsplan, FÖP 2016, antagen av Kommunfullmäktige den 14
juni 2017.
Översiktsplan, ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15
december 2011.

Utdragsbestyrkande
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§ 40

2018-03-07

Yttrande över förslag till regional
vattenförsörjningsplan för Stockholms
län
Dnr KS 17/0342

Beslut
Kommunen yttrar sig över förslag till vattenförsörjningsplan för Stockholms
län enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 19 februari 2018.
__________

Sammanfattning
För första gången finns ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län. Syftet är att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen.
Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i
Stockholmsregionen. Den är en del av den regionala utvecklingsplaneringen
och ett viktigt komplement till RUFS 2050.
Förslaget till regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i ett samarbete
mellan Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och Storsthlm (kommunerna i
Stockholms län). Samarbete och samråd har även skett med regionens större
vattenproducenter och länets kommuner.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 19
februari 2018.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018

•

Länsstyrelsens missiv för remissen den 10 november 2017

•

Länsstyrelsens förslag till Regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län, den 10 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen i Stockholms län
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§ 41

2018-03-07

Yttrande över förslag till Godsstrategi
för Stockholmsregionen
Dnr KS 17/0383

Beslut
1. Kommunen svarar på remissen av förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 21
februari 2018 med att lägga till meningen i yttrande ”Att strategin
tydligare belyser spårtrafik gällande godstransporter i
Stockholmsregionen.”
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunen svarar på remissen av förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 21
februari 2018.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att i yttrandet lägga till meningen:
”Att strategin tydligare belyser spårtrafik gällande godstransporter i
Stockholmsregionen.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) bifaller
förslag till beslut.

Sammanfattning
Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning har tagit fram ett förslag till
godsstrategi för Stockholmsregionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i
den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050. Syftet är
att nå en regional samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de
ökade godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera
dessa. Det är en stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av
transporter samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka
framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt
transportsystem till 2050.
Den regionala godsstrategin ska bli vägledande för länets kommuner och andra
aktörer i regionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-03-07

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till svar på remissen den
21 februari 2018.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2018

•

Tillväxt- och regionplaneförvaltningens brev om remissen, december
2017

•

Tillväxt- och regionplaneförvaltningens förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen, remisshandling 21 december 2017–2 mars 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplanenämnden

____________

____________

____________

Camilla Janson (S)

Annika Falk (S)

Fredrik Kjos (M)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 42

2018-03-07

Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet
Dnr KS 18/0076

Beslut
1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt planoch bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och
taxor tydligt framgår på kommunens hemsida.
3. Beslutet justeras omedelbart.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet för Kommunfullmäktige för beslut
enligt följande:
1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt planoch bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.
2. Beslutet justeras omedelbart.

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
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur taxan skulle
kunna nedsättas eller avskrivas vid ett för sökande negativt beslut.
Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i Plan- och bygglovtaxa
2011 inklusive kart- och mättaxa för den verksamhet som drivs inom kart- och
mät. Verksamheten timdebiterar både interna och externa mätuppdrag enligt
tabell 2 i taxan, till exempel uppdrag åt Lantmäteriet, byggföretag,
markentreprenörer, kommunens Tekniska avdelning och Bygglov med flera.
Timtaxan är 840 kr för närvarande. Kostnader för både löner och andra poster
som påverkar taxan har ökat sedan timtaxan i den nu gällande taxan beräknades
inför beslut 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt Sveriges
Kommuner och Landstings mall för beräkning av handläggningskostnad för
kommunala taxor. Den består av verksamhetsområdets genomsnittliga
lönekostnader, verksamhetsspecifika gemensamma kostnader, s.k. overheadkostnader. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att den nya timavgiften ska gälla
från och med den 2 april 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Ärendet har lämnats in för behandling vid Tekniska nämndens sammanträde
den 26 februari 2018.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018
Tekniska nämndens protokoll den 26 februari 2018
Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av
Kommunfullmäktige 16 juni 2011
Sveriges Kommuner och Landstings mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor 2015

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt
Samhällsbyggnadskontoret 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 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), Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

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
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och taxor
tydligt framgår på kommunens hemsida.
Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag.

Beslutsgång 2
Ordförande 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) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 43

2018-03-07

Verksamhetsberättelse 2017 för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 18/0021

Beslut
•

Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2017 för Kommunstyrelsen daterad den 20
februari 2018 godkänns.

•

Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2018.

__________
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
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2017 för Kommunstyrelsen daterad den 20
februari 2018 godkänns.
2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2018.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
Årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört
med budget på 54,7 mnkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av
tomträtter med 5 mnkr och exploateringsintäkter med 44,9 mnkr.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018.

•

Förslag till verksamhetsberättelse 2016 för Kommunstyrelsen den 20
februari

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
” Precis som tidigare år har måluppföljning i många fall varit omöjlig eftersom
det finns brist på mål och indikatorer.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 44

2018-03-07

Remissvar på betänkandet Nästa
Steg? Del 2. Förslag för en stärkt
minoritetspolitik 8SOU 2017:88)
Dnr KS 17/0371

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
remissvar som sitt eget yttrande rörande slutbetänkandet.
2. Beslutet justeras omedelbart.
__________

Sammanfattning
Detta är del 2 av den statliga utredningen kring en stärkt minoritetspolitik.
Utredningen har efter del 1 fått uppdrag att analysera ytterligare
minoritetspolitiska frågor. Utredningen utredde om den finlandssvenska
gruppen i Sverige ska erkännas som nationell minoritet vilket avslogs.
Utredningen har också utrett frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande
åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
(språkstadgan) för finska, meänkieli och samiska vilka som erkänts som s.k.
territoriella språk. Detta godkändes av utredningen. Detta kan för kommunen
medföra en större ambition för förskola, grund- och gymnasieskola. Denna
ambitionshöjning kan kommunen hantera för finska då vi är ett finskt
förvaltningsområde, men för de övriga nationella minoritetsspråken kan detta
utgöra en utmaning. Kommunledningskontoret uppmanar att utredningen
tydliggör vilka krav som ställs på kommunerna avseende när kommunen har
skyldighet att erbjuda utbildning på de nationella minoritetsspråken.
Utredningen har även övervägt behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa
data om de nationella minoriteterna. Utredningen uppmanar Sametinget,
Skolverket och lokala initiativ att arbeta vidare med frågan. Därutöver har
utredningen valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den
fortsatta utredningstiden som rör immateriellt kulturarv, den nya namnlagen,
ortnamn och postadresser, nordiskt samarbete, stöd för nationella minoriteter i
förskolan, urfolksfrågan och slutligen urfolkspolitiken och minoritetspolitikens
relation.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2018

•

Kommunledningskontorets remissyttrande 12 februari 2018

•

Remiss SOU 2017:88 Slutbetänkandet av utredningen om stärkt
minoritetspolitik Nästa steg? Del 2 – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-03-07

Beslutet skickas till:
1. Kulturdepartementet

Justerandes sign

____________

____________

____________

Camilla Janson (S)

Annika Falk (S)

Fredrik Kjos (M)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 45

2018-03-07

Begäran om investeringsmedel för
torget i Kungsängen etapp 3
Dnr KS 18/0074

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att tilldela
tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel utöver redan beslutat
investeringsram för genomförande av förnyelse av torget i Kungsängen
för etapp 3.
2. Kommunfullmäktige tillstyrker att nyupplåning motsvarande 26 000 tkr
får ske för ändamålet.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela
tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel utöver redan beslutat
investeringsram för genomförande av förnyelse av torget i Kungsängen
för etapp 3
2. Kommunfullmäktige tillstyrker att nyupplåning motsvarande 28 000 tkr
får ske för ändamålet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt:
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att tilldela
tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel utöver redan beslutat
investeringsram för genomförande av förnyelse av torget i Kungsängen
för etapp 3.
2. Kommunfullmäktige tillstyrker att nyupplåning motsvarande 26 000 tkr
får ske för ändamålet.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i
avvaktan på FÖP, Kungsängen.
Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag om
återremiss.
Martin Normark (L) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag om
återremiss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-03-07

Sammanfattning
Under 2015, 2016 och 2017 har Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun
bland annat arbetat med att rusta upp och förnya Kungsängen centrum. Genom
arbetet har ytorna runt pendeltågstationen, Kulturhuset och vid Kyrkvägen
förnyats och förbättrats.
För att kunna genomföra sista förnyelsen av Kungsängens centrum etapp 3
begär tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel för projektet.
Investeringen kommer att innebära behov av tillkommande medel i
driftbudgeten för avskrivning motsvarande 900 tkr och internränta motsvarande
490 tkr under första året. Kommunledningskontoret föreslår att
kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel
utöver den tidigare beslutade investeringsramen för upprustningen av torget i
Kungsängen. Då investeringen sker utöver den investeringsram som
avskrivningarna finansierar föreslår kommunledningskontoret att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja nyupplåning för att kunna avsätta
investeringsmedlen för ändamålet.
Besluten gäller under förutsättning att tekniska nämnden fattat beslut i ärendet
den 26 februari 2018.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2018

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018

•

Gestaltningsförslag den 27 februari 2017

•

Förstudie (förslag till process för förnyelse av Kungsängens centrum), i
akt

•

Resultat av medborgardialogen om Kungsängens torg, i akt

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

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande resultat:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (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 att ärendet ska återremitteras.

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

Protokollsanteckning
Martin Normark (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
Kostnaderna för förnyelse av Torget i Kungsängen etapp 3 antas uppgå till upp
mot 26 miljoner. Samtidigt så pågår ett arbete med en mer radikal omvandling
av torget. Det är inte helt klarlagt att dessa två projekt inte kan påverka
varandra och vi riskerar då att de investeringar vi lägger nu behövs rivas upp.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

Vi anser det därför angeläget att det sker ett säkerhetsställande av att ingen
krock i ambitioner kan ske.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 46

2018-03-07

Val av ombud och ersättare till bolagsoch 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)

Stanislaw Lewalski (M)

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)

Stanislaw Lewalski (M)

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

Stanislaw Lewalski (M)

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)

Fredrik Kjos (M)

Svenskt Vattens
föreningsstämma

Catharina Andersson (S)

Klaus Dürhagen (MP)

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-03-07

•

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

•

Till ersättare nomineras Göran Malmestedt (M)

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
•

Till ledamot i styrelsen nomineras Helena Austrell (S)

•

Till ersättare i styrelsen nomineras Stanislaw Lewalski (M)

•
•

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

__________
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.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2018 bordlades val av ombud
och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2018 för Moderaterna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Respektive bolag eller förening

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 47

2018-03-07

Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen
Dnr KS 17/0323

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att:
Ärendet avslås.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att:
Beslutsrätten beträffande antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner
eller områdesbestämmelser som upprättats med standardförfarande, samordnat
eller begränsat planförfarande delegeras till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen avslår förslag till beslut.
Martin Normark (L) och Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern
(M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar om följande revideringar i det föreslagna
reglementet:
§ 9 punkt 4 och 5 tas bort

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
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.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och enligt
Martin Normark (L) och Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern
(M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M).
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

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

Justerandes sign

Maria Johansson
Mathias Rantanen
Andrea Andersson
Ulla Kujala
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Granskning Brunna park
Dnr KS 18/0096

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att av det moderata väckta ärendet överlämnas till
kommundirektören för beredning.
__________

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 4 kapitlet, § 20 har ledamöter i nämnd rätt att väcka
ärenden i nämnden.
Beslutsunderlag har inkommit från Moderaterna och Liberalerna där de önskar
lägga till ett ärende.

Bakgrund till väckt ärende
Moderaterna och Liberalerna anför följande:
Kommunfullmäktige antog i februari 2015 detaljplanen för handelsområdet
Brunna Park och beslöt att godkänna exploateringsavtal. Liberalerna och
Moderaterna anser att det vore mycket värdefullt om kommunens revisorer
granskar genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrunden är att byggandet av handelsområdet har drabbats av många
förseningar och brister. Området skulle ha varit klart förra året men fortfarande
trängs byggtrafik, transporter till affärer och biltrafik på en inte färdig
gatusträcka. Andra tillfartsvägar har inte byggts. Den handelsplats som
planerades ser ut att bli något helt annat, bland annat mot bakgrund av de
brister och den osäkerhet som råder i området.
Det är viktigt att området iordningställs och att de delar som är tvistiga reds ut.
Inte minst eftersom Upplands-Bro kommun står inför stora framtida
byggnationer och att man måste dra lärdom av misstagen vid Brunna Park.
Kommunstyrelsen har ansvar för situationen kring Brunna Park. Vid ett tillfälle
har kommunstyrelsen beslutat om uppdrag att ta fram förslag till planändring. I
övrigt har inte frågorna behandlats i styrelsen, men vi förutsätter att den
styrande koalitionen noga har följt utvecklingen och diskussionen om denna.
Med hänsyn till de omfattande problem som berörd handel, boende och
allmänhet har drabbats av och de potentiella ekonomiska konsekvenserna för
kommunen finns behov av att revisorerna genomför en utredning.
Utredningen bör exempelvis belysa upphandlingens genomförande, orsaker till
och konsekvenser av brister i trafiksäkerheten i området och dess befintliga
tillfartsvägar, varför handelsområdet kommit att ändra karaktär, varför
tillfartsvägar till Biltema och Stora Coop ännu inte färdigställts, hur dagvattnet
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hanterats under byggprocessen, hur vägförbindelsen under E18 har planerats
och genomförs liksom andra tillfartsvägar i enlighet med antagen detaljplan.

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
revisorerna granskar genomförandet av kommunfullmäktiges beslut, och
eventuella ekonomiska konsekvenser för kommunen, avseende Brunna Park
samt att den presenteras senast sommaren 2018.
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att av det moderata väckta ärendet
överlämnas till kommundirektören för beredning.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och Fredrik
Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders
Åkerlind (M) och Martin Normark (L).
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S),
Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP),
Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C).

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget förslag med
motiveringen:
”Det finns inget i kommunallagen som säger att ett ärende måste beredas före
beslut. Det finns flera ärenden som beslutats av koalitionen utan beredning. Att
skicka ärendet Granskning Brunna Park till revisorerna med förslag om
utredning kräver inte beredning.”
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) reserverar sig med motiveringen:
”Att väcka ärende och visa engagemangen i frågor är positivt, koalitionen
föreslog en ordning där frågorna lämnas en tid före mötet, vilket skapar
förutsättningar för övriga ledamöter att sätta sig in i ärendet samt en seriös
beredning av ärendet och dess förslag. Den ordningen vill inte moderaterna ha,
ärendet avslogs i kommunfullmäktige.
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Att kommunstyrelsen fattat beslut i ärenden som är obekanta ”lagda på bordet”
utan beredning kan ha förekommit under tidigare år, men under
mandatperioden 2014–18 har samtliga ärenden för beslut beretts av berörd
nämnd, kommunicerats på beredningar och kommunstyrelsen.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommundirektören
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Rapporter

Temaärende
•
•

Status och åtgärdsplan för Lejondalssjön
Utvecklingsplan Gröna Dalen

Kommunstyrelsens ordförandes rapport
•
•

Adjungera oppositionsrådet till Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 23
maj 2018, kl. 09.00-11.00
Bjuder in samtliga gruppledare till samtal gällande Handlingsplan för
trygghet efter samråd om lämplig tidpunkt.

Kommundirektörens rapport
•
•
•
•
•

Ändringar i Handlingsplan trygghetsinsatser som skickas ut till
politikerna
Trygghetsarbetet
Befolkningsutvecklingen
Hemsjukvården
Svensk fastighetsförmedlings kartläggning om priser på bostadsrätter

Samhällsbyggnadschefens rapport
1. Invigning nya ridslingan i Örnäs
2. Länsstyrelsen har tagit interimistiskt beslut om utökat strandskydd
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Delegationsbeslut

1.

Antagning till externa anordnare start P1 2018

2.

Avskrivning av kundfordran
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Anmälningar

1.

Rapport från Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndaren

2.

Cirkulär 17:50 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

3.

SKL - Riskanalys i kommunal revision

4.

Sammanträdesprotokoll från gemensam nämn för familjerättsliga frågor,
2018-01-24

5.

Cirkulär 18:02 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

6.

Cirkulär 18:03 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

7.

Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus
den 6 december 2017

8.

Andelstal och prognos fakturering 2018 - Uppgifter på respektive
kommuns andel samt prognos på fakturering 2018

9.

Protokoll till kommunledningskontorets samverkansgrupp 2018-01-15

10.

Cirkulär 18:04 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

11.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1 - Uppföljning av intern kontrollplan
2017 för Kultur- och fritidsnämnden

12.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 2 - Intern kontrollplan 2018 för
Kultur- och fritidsnämnden

13.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3 - Verksamhetsberättelse 2017 för
Kultur- och fritidsnämnden

14.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4 - Budget 2018

15.

Cirkulär 17:66 från Sveriges Kommuner och Landsting

16.

Protokoll från möte avseende uppföljning av den kommunala
krisberedskapen

17.

Slutrapportering av det lokala naturvårdsprojektet "Reservatsbildning
Lillsjön/Örnässjön, etapp 2" i Upplands-Bro kommun, 501-40687-2013

18.

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i Socialnämnden

19.

Omförhandling av förvaltarskapet för Broängarnas naturreservat

20.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 5 - Medborgarförslag om belysning
längs nya elljusspåret i Bro
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21.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 - Medborgarförslag om att
arrangera motionsdans

22.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 9 - Medborgarförslag gällande
konstsnöspår i Kungsängen

23.

Kultur- och fritidsnämnden § 6 - Medborgarförslag om ett provisoriskt
elljusspår i Bro

24.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8 - Medborgarförslag gällande
utegym vid Lillsjöbadet eller Kungsängens IP

25.

Cirkulär 18:05 från Sveriges Kommuner och Landsting

26.

Bygg- och miljönämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2017 Bygg- och miljönämnden

27.

Handlingsplan Trygghetsinsatser 2018
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