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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
och tid

2018-04-25
Gemaket, 2018-04-25, kl. 14:00 – 18:00

Ajournering

Beslutande

Utses att justera

Ledamöter

Närvarande ersättare

Camilla Janson (S), ordförande
Jan Stefansson (KD), 1:e vice
ordförande
Fredrik Kjos (M), 2:e vice ordförande
Mary Svenberg (S)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Sara Ridderstedt (MP) § 90 (Deltog
under föredragning, men ej beslut)
Anna Norberg (MP)
Lisa Edwards (C) §§ 53 – 90
Kaj Bergenhill (M)
Lisbeth Waern (M)
Göran Malmestedt (M)
Anders Åkerlind (M)
Martin Normark (L)
Johan Tireland (SD) §§ 82 – 85
Conny Timan (S)
Hans Åberg § 90 (Kommundirektörens
rapporter)

Andreé Wright (MP)
Jan-Erik Björk (KD) §§ 53 – 86
Karl-Erik Lindholm (KD)
Christina Brofalk (C) §§ 53 – 68,
82 – 89
Hans Åberg (L) §§ 53 – 89, 91 –
92
Kerstin Åkare (V)

Mary Svenberg (S)

Justeringens plats och tid

Fredrik Kjos (M)

Kommunledningskontoret 2018-05-03
kl. 09:00

§§ 53 – 92

Paragrafer

Underskrifter

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

Olle Nykvist
..................................................................

Ordförande

Camilla Janson (S)
..................................................................

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

Justerare

Mary Svenberg (S)

Fredrik Kjos (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Datum för anslagsuppsättande:

2018-05-03

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

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

Olle Nykvist

2018-05-24

Jan-Erik Björk (KD) §§ 53 – 68, 90
Christina Brofalk (C) §§ 69 – 90
Övriga deltagare

Justerandes sign

Maria Johansson, kommundirektör
Olle Nykvist, sekreterare
Carl-Fredrik Duse, kommunsekreterare
Linda Hultberg, Fryshuset § 90
Pola Ali, Fryshuset § 90
Payam Boroodjeni, Fryshuset § 90
Börje Wredén (L), pol.sek. §§ 53 – 71, 82 – 89
Linda-Mari Nilsson, registrator
Khurshid Chowdhury (V), pol.sek.
Sven-Olof Näslund, t.f. samhällsbyggnadschef
Johan Björklind Möllegård, kommunekolog § 90
Ida Texell, Brandkåren Attunda § 90
Tomas Wrådhe, Brandkåren Attunda § 90
Anna-Lena Örvander, Utvecklare § 90
Katarina Rosik Ekroth, kommunjurist § 90
Carl-Fredrik Wincent, Biträdande rektor Vuxenutbildningen § 80.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Innehållsförteckning
§ 53

Årsredovisning 2017 för Brandkåren
Attunda

5

§ 54

Förslag till utvecklingsprogram för Gröna
dalen

6

§ 55

Detaljplan för Tibbleängen (del av
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl.) nr 0801

8

§ 56

Exploateringsavtal för Tibbleängen
(Kungsängens Tibble 1:470 m.fl.)

10

§ 57

Förslag till detaljplaneprogram för
Ekhammars gård – beslut om
godkännande samt beslut om planuppdrag

12

§ 58

Beslut om samråd för Sylta 1:5

14

§ 59

Beslut om samråd - ändring av detaljplan
för del av Brogård 1:88

15

§ 60

Exploaterings- och köpeavtal Blommans
förskola

17

§ 61

Köpekontrakt för del av KungsängensKyrkby 2:1

18

§ 62

Köpekontrakt Kungsängens-Tibble 1:649

19

§ 63

Köpekontrakt Bro-Råby 3:150 (LSS
Boende Parkvägen, Bro)

20

§ 64

Yttrande över utkast till Regional
handlingsplan för grön infrastruktur i
Stockholm län

21

§ 65

Yttrande över remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019
(T19)

24

§ 66

Uppföljning av riktlinjer för
bostadsförsörjning 2018

28

§ 67

Avfallsplan 2018–2022

28

§ 68

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun

30

§ 69

Tillägg till avfallstaxa

31

§ 70

Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

33

§ 71

Riktlinjer för blomlådor på kommunala
gator

35

§ 72

Begäran om start av Nyföretagarcentrum i
Upplands-Bro

36

§ 73

Ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden

37

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2018-04-25

§ 74

Principer för digital samverkan i
Stockholms län

38

§ 75

Årsredovisning 2017

39

§ 76

Uppföljning av nämndernas interna
kontrollplaner 2017

41

§ 77

Förvaltade stiftelsers bokslut 2017

42

§ 78

Medborgarförslag angående väktare i Bro

43

§ 79

Effektivisera hanteringen av felaktigt
uppställda fordon

44

§ 80

Systematiskt kvalitetsarbete
Vuxenutbildningen 2018

46

§ 81

Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv

47

§ 82

Revidering av reglemente för
Kommunstyrelsen med anledning av
dataskyddsförordningen

48

§ 83

Revidering av reglemente för Bygg- och
miljönämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

50

§ 84

Revidering av reglemente för Kultur- och
fritidsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

52

§ 85

Revidering av reglemente för
Socialnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

54

§ 86

Revidering av reglemente för Tekniska
nämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

56

§ 87

Revidering av reglemente för
Utbildningsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen

58

§ 88

Revidering av reglemente för Valnämnden
med anledning av dataskyddsförordningen

60

§ 89

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsförteckning med anledning av
dataskyddsförordningen

62

§ 90

Rapporter

63

§ 91

Delegationsbeslut

66

§ 92

Anmälningar

67

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 53

2018-04-25

Årsredovisning 2017 för Brandkåren
Attunda
Dnr KS 18/0129

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
_______________

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2017 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år
2016 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2017.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 54

2018-04-25

Förslag till utvecklingsprogram för
Gröna dalen
Dnr KS 18/0106

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
Godkänna förslaget till utvecklingsprogram för Gröna dalen med ändring av
ordet ”stadsdelspark” till ”park”.
_______________

Sammanfattning
Utvecklingsprogrammet har arbetats fram enligt uppdrag i kommunens budget
för 2018. Programmet syftar till att stödja en sammanhållen planerings- och
byggprocess. Det är framtaget med utgångspunkt i redan beslutade
styrdokument. I programmet lyfter vi fram och anpassar relevanta riktlinjer och
underlag från framför allt kommunens grönplan och den kommunövergripande
översiktsplanen sett utifrån Gröna dalens perspektiv.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2018.

•

Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen, den 10 april 2018.

•

Budget 2018, antagen av Kommunfullmäktige den 22 november 2017,
§ 145.

•

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162, och
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna
Bro och Kungsängen, antagen av Kommunfullmäktige den 18
december 2008, § 137.

•

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
Godkänna förslaget till utvecklingsprogram för Gröna dalen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) föreslår att ordet ”stadsdelspark” ändras till
”park”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Yrkande
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa
Edwards (C) yrkar bifall till lagt ändringsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 55

2018-04-25

Detaljplan för Tibbleängen (del av
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl.) nr 0801
Dnr KS 15/0024

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag att se över förskolans
placering och bostädernas våningshöjder.
_______________

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. Även dagvattenhanteringen som redan är problematisk i Gröna
dalen har varit en viktig aspekt i framtagandet av detaljplanen.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
från 2010.
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 lägre bebyggelse i
maximalt 2 våningar. 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

Justerandes sign

•

ÖP 2010, Kommunfullmäktige den 15 november 2011, §162

•

Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, §123

•

Plankarta, den 10 april 2018

•

Planbeskrivning, den 9 april 2018

•

Genomförandebeskrivning, den 12 januari 2018

•

Behovsbedömning, den 4 november 2015

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018

•

Samrådsredogörelse, den 12 januari 2018

•

Gestaltningsprogram, den 9 april 2018

•

Utställningsutlåtande, 9 april 2018
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Godkänna utställningsutlåtande, tillhörande Tibbleängen
(Kungsängens-Tibble 1:470), daterat den 9 april 2018.
2. Anta förslag till detaljplan för Tibbleängen (Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl.), upprättat den 18 april 2016 och reviderat den 9 april 2018, i
enlighet med 5 kap. 29 § Äldre Plan- och bygglagen (1987:10).

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa
Edwards (C) föreslår
”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag att se över förskolans
placering och bostädernas våningshöjder.”
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M), och Martin Normark (L) ansluter till
ovanstående förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 56

2018-04-25

Exploateringsavtal för Tibbleängen
(Kungsängens Tibble 1:470 m.fl.)
Dnr KS 17/0281

Beslut
I enlighet med återremissbeslutet i § 57 utgår ärendet för behandling på detta
sammanträde.
_______________

Sammanfattning
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera frågor om exploatering.
Exploateringsavtalet klargör ansvars- och kostnadsförhållandena samt
möjliggör utbyggnad av nödvändiga allmänna anläggningar och utbyggnad i
enlighet med detaljplanen för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl.) nr. 0801.
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.
Planområdet omges av befintliga gång- och cykelvägar där stråken silar genom
planområdet åt alla väderstreck. Planområdet ligger i Gröna dalen och
medverkar till att öppenheten i landskapsrummet kommer att slutas till strax
norr om klockstapeln. Särskild omsorg om markbehandling, belysning och
skötsel med en parkliknande karaktär kommer att krävas i detta avsnitt för att
knyta ihop Gröna dalen norr och söder om planområdet.
Syftet är även att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att
kunna skötas helt inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar
området förblir desamma efter det att området är utbyggt, dels genom s.k.
raingardens på kvartersmark dels genom en dagvattendamm förlagd på allmän
platsmark i planområdets sydöstra del.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 24 mars 2018

•

Förslag till exploateringsavtal inklusive bilagor, den 10 april 2018

Förslag till beslut
Upprättat förslag till exploateringsavtal för Tibbleängen godkänns

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 57

2018-04-25

Förslag till detaljplaneprogram för
Ekhammars gård – beslut om
godkännande samt beslut om
planuppdrag
Dnr KS 15/0497

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse
tillhörande detaljplaneprogram för Ekhammars gård, den 20 mars 2018
godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till
detaljplaneprogram för Ekhammars gård godkänns.
3. Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan för Ekhammars gård. Planuppdraget föreslås
få prioritering två.
_______________

Sammanfattning
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring Ekhammars gård
i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med Entré i Stockholm AB som äger
delar av marken inom planområdet. Syftet med Planprogrammet är att beskriva
en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets värdefulla
kulturmiljö ska tas omhand.
Området är särskilt känsligt på grund av sina höga kulturmiljövärden. Delar av
en tidigare detaljplan har också upphävts av Länsstyrelsen för att den inte tog
tillräcklig hänsyn till kulturmiljön. På grund av detta har en
kulturmiljöutredning tagits fram som ger riktlinjer för hur en exploatering
skulle kunna gå till. Med grund i den har sedan planprogrammet tagits fram.
Med planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur
och områdets topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och
hållbar exploatering som tar särskild hänsyn till platsens känslighet.
Materialet för planprogrammet var utsänt för samråd mellan 20 december
2016–14 februari 2017. Öppet hus hölls för allmänheten 19 januari 2017 i
hembygdsgården. Resultatet av samrådet för programmet finns redovisat i
samrådsredogörelsen, 20 mars 2018.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 28 mars 2018

•

Planprogram Ekhammars gård, 21 mars 2018
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

•

Samrådsredogörelse Ekhammars gård 20 mars 2018

•

Öppet hus, sammanställning möte 19 januari 2017

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse
tillhörande detaljplaneprogram för Ekhammars gård, den 20 mars 2018
godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till
detaljplaneprogram för Ekhammars gård godkänns.
3. Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan för Ekhammars gård. Planuppdraget föreslås
få prioritering två.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 58

2018-04-25

Beslut om samråd för Sylta 1:5
Dnr KS 17/0307

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ändring av detaljplan genom
upphävande av del av fastighetsplan sänds ut för samråd enligt reglerna för
förenklat förfarande (SFS 2010:900)
_______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsens gav, 6 december 2017 beslut §133,
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande för del
av fastighetsplan Sylta 2 avseende fastigheten Sylta 1:5 genom förenklat
förfarande.
Syftet med planändringen är att upphäva del av den gällande fastighetsplanen
som gäller för Sylta 1:5 och därmed skapa förutsättning för att ansöka om att
stycka av fastigheten. Enligt fastighetsplanen ska Sylta 1:5 vara 1624 kvm stor,
vilket den idag är. I fastighetsplanen är majoriteten av resterande tomter i
planen cirka 600–700 kvadratmeter. Enligt gällande detaljplan ska tomterna för
villor vara minst 600 kvadratmeter. Upphävs fastighetsplanen är det
detaljplanens bestämmelse som blir den styrande vid fastighetsbildning.
Fastigheten är idag obebyggd då det hus som tidigare stått på fastigheten revs
under sommaren 2017. Villaområdet består till största del av nyare villor som
ligger cirka två kilometer från Kungsängens station.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2018

•

Planbeskrivning inklusive plankarta den 14 mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ändring av detaljplan genom
upphävande av del av fastighetsplan sänds ut för samråd enligt reglerna för
förenklat förfarande (SFS 2010:900).

Beslut sänds till
•

Justerandes sign

Skogssällskapets Fastighets AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 59

2018-04-25

Beslut om samråd - ändring av
detaljplan för del av Brogård 1:88
Dnr KS 15/0348

Beslut
Förslag till ändring av detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88) sänds ut på
samråd.
_______________

Sammanfattning
Våren 2003 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Brogård 1:88.
Syftet med planen var att skapa förutsättningar för en golfanläggning med två
banor. Planen vann laga kraft den 17 september 2004. I november 2009
förelade Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att
återställa delar av golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick.
Anledningen var att banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis
inom naturreservatet. Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i
strid mot beviljat bygglov och gällande detaljplan. Dock ansåg
förvaltningsrätten att föreläggandet skulle medföra sådan skada för enskilda
intressen jämfört med vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att
föreläggandet upphävdes. I dom i Mark- och miljööverdomstolen anser man att
gränsen för naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Mark- och
miljööverdomstolen menade också att då det framgår att strandskyddet är
upphävt i de delar som inte sammanfaller med naturreservatet, så utgör inte
bebyggelsen något intrång i strandskyddet.
Den juridiska situationen efter de två domarna är att golfbanan byggts i strid
med detaljplanen men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i
strandskyddat område. Den delen som är byggd i strid med detaljplanen
behöver heller inte återställas. Alltså har golfbanan stöd för att vara kvar i
oförändrat skick.
Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter
som denna medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att
den följer domsluten. Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut
kan tas där gränsen för naturreservatet fastställs.
Utöver detta görs ett antal mindre ändringar som inte har varit föremål för
behandling i domstol, främst handlar detta om området kring slottet. Syftet här
är att justera möjligheten att komplettera golfbaneanläggningen med
konferensverksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut om planuppdrag i samband med
intentionsavtal för Bro Hof, 2013-06-12, § 80

•

Detaljplan för Brogård 1:88, 0315

•

Dom från förvaltningsrätten i Stockholm, 2013-06-19

•

Dom från mark- och miljööverdomstolen, 2015-06-23

Förslag till beslut
Förslag till ändring av detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88) sänds ut på
samråd.

Beslut skickas till
•

Justerandes sign

Bro Hof Slott AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 60

2018-04-25

Exploaterings- och köpeavtal
Blommans förskola
Dnr KS 17/0175

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploaterings- och köpeavtalet.
_______________

Sammanfattning
Exploateringsavdelningen har upprättat ett exploateringsavtal mellan
Upplands-Bro kommun och Upplands Bro Kommunfastigheter AB gällande
utbyggnaden av Blommans Förskola i Bro. Exploateringsavtalet reglerar
ansvarsfördelning, huvudmannaskap och kostnadsfördelning mellan parterna.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 27 februari 2018

•

Exploaterings- och köpeavtal, den 27 februari 2018

•

Beslut om antagande av detaljplan §75, den 30 augusti 2017

•

Situationsplan, den 20 mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploaterings- och köpeavtalet.

Beslut skickas till
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 61

2018-04-25

Köpekontrakt för del av KungsängensKyrkby 2:1
Dnr KS 15/0686

Beslut
Förslaget till köpekontrakt för del av Kungsängens Kyrby 2:1 godkänns.
_______________

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till köpekontrakt för del av
Kungsängens-Kyrkby 2:1 med avtalsparten Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB (organisationsnummer 556687–2841). Överlåtelsen gäller en cirka 2300
kvadratmeter stor tomt som i detaljplanen för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 1 är planlagd för förskole- och skolverksamhet. Överlåtelsen
sker till en överenskommen köpeskilling om 1 350 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2018

•

Förslag till köpekontrakt för del av Kungsängens Kyrkby 2:1

Förslag till beslut
Förslaget till köpekontrakt för del av Kungsängens Kyrby 2:1 godkänns.

Beslut skickas till
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 62

2018-04-25

Köpekontrakt Kungsängens-Tibble
1:649
Dnr KS 18/0150

Beslut
Att upprättat förslag till köpekontrakt för Kungsängens-Tibble 1:649 godkänns.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett köpekontrakt som ligger till grund
för försäljning av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:649.
Syftet med försäljningen är att fastigheten ska bebyggas med en ny
industrifastighet enligt lagakraftvunnen detaljplan.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09

•

Förslag till köpekontrakt inkl. planskisser

Förslag till beslut
Att upprättat förslag till köpekontrakt för Kungsängens-Tibble 1:649 godkänns.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Offigus AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 63

2018-04-25

Köpekontrakt Bro-Råby 3:150 (LSS
Boende Parkvägen, Bro)
Dnr KS 18/0116

Beslut
Upprättat förslag till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Bro-Råby
3:150 godkänns.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett köpekontrakt som ligger till grund
för försäljning av fastigheten Bro-Råby 3:150.
Syftet med försäljningen är att fastigheten, där ett nytt LSS-boende, på uppdrag
av Socialkontoret har uppförts av AB Upplands-Brohus, även ska förvärvas av
AB Upplands-Brohus.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018

Förslag till beslut
Upprättat förslag till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Bro-Råby
3:150 godkänns.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 64

2018-04-25

Yttrande över utkast till Regional
handlingsplan för grön infrastruktur i
Stockholm län
Dnr KS 18/0081

Beslut
Kommunen yttrar sig över Länsstyrelsens utkast till Regional handlingsplan för
grön infrastruktur i Stockholms län enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag
den 23 mars 2018.
_______________

Sammanfattning
Alla länsstyrelser har sedan 2015 ett regeringsuppdrag att ta fram en regional
handlingsplan för grön infrastruktur. Planen ska vara klar i oktober 2018.
En fungerande grön infrastruktur är avgörande för den biologiska mångfalden,
ekosystemtjänsterna och ekosystemens motståndskraft exempelvis vid
klimatförändringar. Länsstyrelsens förslag till handlingsplan berör allt från
planfrågor till markanvändning och naturvård. Stora delar av dokumentet
består av planeringsunderlag, som kan användas av bland annat kommunerna,
men också förslag på insatsområden och åtgärder. De primära målgrupperna
för handlingsplanen är kommunala planerare, skogs- och lantbrukets aktörer
samt den statliga och kommunala naturvården.
Handlingsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen, i samråd med
Skogsstyrelsen och Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF).
Trafikverket, kommuner och intresseorganisationer har också deltagit i arbetet.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 23 mars
2018.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018

•

Länsstyrelsens remissbrev den 15 februari 2018

•

Länsstyrelsens förslag till Grön infrastruktur – Regional handlingsplan
för Stockholms län, remissversion den 15 februari 2018

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över Länsstyrelsens utkast till Regional handlingsplan för
grön infrastruktur i Stockholms län enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag
den 23 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Särskilt uttalande
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M), och Martin Normark (L) tillåts bifoga ett
särskilt yttrande:
Grön Infrastruktur(GI) är ett uppdrag från regeringen till Naturvårdsverket att
ta fram en landskapsekologisk planering för hela Sverige. GI är ett begrepp
som ska fånga in alla aspekter av hur landskapets sammanhang påverkar
möjligheterna att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i vatten
och på land. Förslag på handlingsplan för Stockholms län är nu ute på remiss.
Förslaget riskerar att bli en blöt filt över Stockholms län och försvåra
kommunernas arbete med planering av bebyggelse och infrastruktur. Det
skulle bli ett filter över gällande lagstiftning och det skulle medföra betydande
inskränkningar i det privata ägandet.
Mitt bland rent vatten och gröna oaser växer och blomstrar Stockholms län.
Här är bebyggelseutveckling och infrastrukturutveckling en stor
påverkansfaktor för miljön. För vi växer, fler och fler vill bo här. Men det går
att kombinera ett växande Stockholm med god miljö.
För att skapa en hållbar utveckling måste alltid miljöfrågorna balanseras mot
ekonomisk tillväxt och sociala frågor. Om miljöpolitiken genomdrivs med
förbud och ökad byråkrati kommer den att leda till att människor slutar att välja
det som är bäst för miljön. Stora delar av vårt län är glesbygd och även där
måste saker och ting fungera. Men denna fråga berör både stad, landsbygd och
vår skärgård. Man måste kunna både bo och bedriva verksamhet i hela länet.
Då måste det ges möjligheter och det måste vara enkelt att göra bra val.
Remissutgåvan med en regional handlingsplan ger en bra och informativ bild
och det finns bra förslag om samordning och utbildning, men att lägga GI som
ett ytterligare lager ovanpå gällande lagstiftningar i planering och prövningar
medför i huvudsak endast negativa effekter. Det skulle betyda att planering
som ÖP och detaljplaner inte längre skulle vara en kommuns rättighet. Vi ska
självklart bevara och utveckla den gröna infrastrukturen genom att vi använder
mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt men det får inte inskränka
äganderätten. Ingen natur eller marina områden ska skyddas utan att enskilda
och allmänna intressen vägs mot varandra. Det måste finnas tydliga syften med
skydd och inte bara för skyddandet skull.
En central förutsättning för att kunna arbeta för grön infrastruktur är en
förståelse för viktiga samband i landskapet och var de viktigaste förekomsterna
av olika värden finns. Vad som exakt avses med ”värden” framgår inte. Med
”värden” kan ju avses allt mellan friskt vatten och vacker utsikt.
Kunskapsbristen för att peka ut värden i marina miljöer nämns också som stor.
Innan beslut om någon handlingsplan eller arbete med värdetrakter görs måste
detta vara utrett och klarlagt av regeringen. Ett utpekande av värdetrakter
behöver kvalitetssäkras och vara objektivt för att inte bli rättsosäkert. Det får
inte bli ett ord som används godtyckligt i syfte att förhindra markanvändning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Remissutgåvan nämner problematiken kring ersättning till markägare som får
delar av sina marker belagda att vara så kallade värdetrakter. Det räcker inte att
bara lyfta upp det som en problematik. Det behövs finnas ett tydligt
ersättningssystem om staten vill lägga så hårda restriktioner på mark som
planerna med exempelvis värdetrakter medför. Man kan inte bara göra mark
värdelös för ägaren utan att ersättningsfrågan lösts. Vi har sett den storm som
skogsbrukets protester mot nyckelbiotopsavsättningar medfört. Jordbruksmark
lyfts som viktigt att bevara och även här finns en markägare, en jordbrukare att
ta hänsyn till som behöver få bra möjligheter att fortsätta sin
livsmedelsproduktion och inte fler pålagor. Vid ett förändrat klimat kan
betydelsen av närproducerad mat komma att öka och redan nu är den
efterfrågad.
Avslutningsvis lyfts många insatser men någon närmare kostnadsuppskattning
har inte gjorts. Det är inte ett hållbart sätt att arbeta fram innehållsrika
handlingsplaner och inte ha koll på vilka eventuella kostnader det skulle
medföra. Och vem som ska betala. Det är inte långsiktigt hållbart, ekonomiskt.
Nej tack regeringen, gör om och gör rätt. Många föreslagna
informationsinsatser och kunskapsunderlag bra, men detta kan inte bli ett
ytterligare lager ovanpå gällande lagstiftningar i planering, till exempel
kommunal och regionalplanering, och prövning.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen Stockholm

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 65

2018-04-25

Yttrande över remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken
2018/2019 (T19)
Dnr KS 18/0083

Beslut
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar
i SL-trafiken 2018/2019 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 6 april
2018 med tillägg.
_______________

Sammanfattning
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar nu med
trafikförändringar i SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2018 och har
skickat ut en bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen har
tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på
bebyggelseplaner och resandestatistik. Ytterligare utredning av förslagen
kommer att göras innan beslut och med hänsyn till Landstingets ekonomi
kommer inte alla förslag i länet att kunna genomföras.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 6 april
2018.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018

•

Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2018/2019 (T19) den 27 februari 2018

•

Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T18, december 2017-december 2018, den 12
oktober 2017

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar
i SL-trafiken 2018/2019 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 6 april
2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa
Edwards (C) föreslår ett tillägg under rubriken Nattlinje 591 Stockholm C –
Livgardet/Råby:
”Med anledning av att Trafikförvaltningen har i uppdrag att under 2018 inleda
ett försök med att på vissa utvalda sträckor vissa tider införa flexibla nattstopp,
vilket innebär att busstopp kan komma att ske mellan hållplatser. Ser vi gärna
att Upplands-Bro kommun blir ett av provområdena. Flexibla nattstopp är ett
sätta att få en tryggare busstrafik på kvällar och nätter. Resenärer ska kunna
fråga busschauffören om det går att stanna mellan hållplatser under
förutsättning att det är trafiksäkert.”
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M),Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) föreslår ett tillägg
”Livgardet är en av de största arbetsgivarna i Upplands-Bro med stora behov
av förbättrade bussförbindelser för sina anställda.”

Beslutsgång
Ordförande finner att båda tilläggsyrkanden styrks av samtliga ledamöter och
bifaller kontorets förslag till beslut med dessa tillägg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 66

2018-04-25

Uppföljning av riktlinjer för
bostadsförsörjning 2018
Dnr KS 18/0133

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av riktlinjer för bostadsförsörjning
i Upplands-Bro kommun.
_______________

Sammanfattning
Det råder fortfarande bostadsbrist i kommunen, både i de centrala delarna och i
övriga delar. Samtidigt är planberedskapen i kommunen på en historiskt hög
nivå. Utmaningen för Upplands-Bro, liksom för hela länet, är inte att det inte
byggs några bostäder, utan att det inte byggs prisrimliga bostäder som är
tillgängliga för fler. Signalerna från statligt och regionalt håll är samtidigt att
bostadsförsörjningen för utsatta grupper är ett kommunalt ansvar. Det ställer
krav på en fortsatt medveten bostadspolitik från kommunens sida.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018.

•

Rapport – Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning i UpplandsBro kommun, den 3 april 2018.

•

Riktlinjer för bostadsförsörjning, kommunfullmäktige 13 september
2018 § 114

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av riktlinjer för bostadsförsörjning
i Upplands-Bro kommun.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) tillåts lägga följande protokollsanteckning:
”Uppföljningen är ett politiskt dokument där det exempelvis används uttryck
som ”lägenheter” istället för bostäder och där förtätningar anses kunna
genomföras i befintlig bebyggelse på ett sätt som inte överensstämmer med
moderaternas politik. Därför kan inte moderaterna ställa sig bakom beslutet att
godkänna uppföljningen.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Kerstin Åkare (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet instämmer helt med att det är ett stort problem att de bostäder
som byggs oftast är dyra. I synnerhet har vi en besvärlig situation vad gäller
hyresrätter. Kommunen bör ge Upplandsbro hus i uppdrag att ta fram förslag
på byggande av hyresrätter som vanliga människor och framför allt våra unga
vuxna har råd att hyra.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 67

2018-04-25

Avfallsplan 2018–2022
Dnr KS 18/0154

Beslut
Avfallsplan 2018–2022 samt Avfallsföreskrifter återremitteras till Tekniska
nämnden för att kompletteras med en ytterligare belysning av motiven och
konsekvenserna av en förändring gällande: ”dragavstånd”.
Nämnden ombeds även ytterligare belysa motiven och konsekvenserna av den
föreslagna förändringen av hämtning av matavfall under sommartid. Denna
redovisning ska också inbegripa erfarenheter som andra kommuner gjort när de
genomfört motsvarande förändring.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till avfallsplan 2018–2022
för Upplands-Bro kommun som skickades ut på samråd enligt Tekniska
nämndens beslut § 22 den 24 april 2017.
Förslaget har varit ute på samråd under tiden mellan den 5 maj och den 5 juni
2017. En sammanställning av inkomna synpunkter gjordes i en
samrådsredogörelse och ett antal ändringar fördes in i avfallsplanen.
Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden 45 § den 30 oktober
2017 och förslag till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro ställdes ut igen
för granskning under tiden mellan den 6 november och den 4 december 2017.
Granskningshandlingarna skickades ut till ca 120 berörda intressenter och har
även funnits tillgängliga på kommunens hemsida samt på Bro bibliotek och i
kommunhuset att beskåda för allmänheten.
En sammanställning av inkomna synpunkter har gjorts i
granskningsredogörelsen. Sex yttrande har inkommit utan erinran och ett
yttrande från Upplands-Bro villaägarförening med synpunkter som medför inga
ändringar i handlingar.
Förslag till avfallsplan 2018–2022 lämnas utan förändringar och fastställs av
Tekniska nämnden för att gå vidare till Kommunstyrelsen och sedan till
Kommunfullmäktige för beslut att träda i kraft 2018.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Tjänsteskrivelse daterad 2018–04–10

•

Granskningsredogörelse angående förslag till avfallsplan, daterad
2017–12–05

•
•

Förslag till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun
Nuvarande avfallsplan 2008–2012 beslutad av kommunfullmäktige den
21 november 2007
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Avfallsplan 2018–2022
för Upplands-Bro kommun och träda i kraft 15 juni 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa
Edwards (C) föreslår
”Avfallsplan 2018–2022 samt Avfallsföreskrifter återremitteras till Tekniska
nämnden för att kompletteras med en ytterligare belysning av motiven och
konsekvenserna av en förändring gällande: ”dragavstånd”.
Nämnden ombeds även ytterligare belysa motiven och konsekvenserna av den
föreslagna förändringen av hämtning av matavfall under sommartid. Denna
redovisning ska också inbegripa erfarenheter som andra kommuner gjort när de
genomfört motsvarande förändring.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 68

2018-04-25

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 18/0151

Beslut
Ärendet återremitteras i enlighet med beslut § 67.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under tiden mellan den
5 maj och den 5 juni 2017.
Ett antal ändringar fördes in i avfallsföreskrifterna i beaktande av inkomna
synpunkter. Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden och förslag
till reviderade avfallsföreskrifterna ställdes ut för granskning under tiden
mellan den 6 november och den 4 december 2017.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 april 2018

•

Granskningsredogörelse angående förslag till avfallsföreskrifter,
daterad 5 december 2017

•

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun

•

Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av
kommunfullmäktige 18 december 2013.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

2018-04-25

Tillägg till avfallstaxa
Dnr KS 18/0155

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta tillägg till avfallstaxan
enligt nedan
1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 150 kr
inkl. moms per kärl och tillfälle
2. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av farligt
avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms. Taxan börjar
gälla från 15 januari.
_______________

Sammanfattning
Avfallstaxan föreslås kompletteras med nya tjänster och avgifter.
1. Tilläggstjänst kärltvätt
Efter införandet av matavfallsinsamling har efterfrågan om kärltvätt inkommit
från samfälligheter med gemensamma insamlingskärl och verksamheter för att
ha möjlighet att beställa tjänsten via kommunen enligt avfallstaxa.
I samband med revidering av avfallsföreskrifter med utökad valfrihet av
tjänster samt upphörande av veckohämtningar av matavfall under sommartid
föreslås följande:
2. Särskilt abonnemang för minst 5 extra hämtningar av mat- eller
restavfall för småhusägare.
3. tilläggstjänst för hämtning av farligt avfall vid fastigheten
Tilläggen till avfallstaxan föreslås gälla från 15 juni 2018.

Beslutsunderlag
•

Avfallstaxa antagen den 18 december 2013

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta tillägg till avfallstaxan
enligt nedan:
1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 150 kr
inkl. moms per kärl och tillfälle.
2. Avfallstaxan kompletteras med särskilt abonnemang för minst 5 extra
hämtningar av mat- eller restavfall med avgift 125 kr/hämtning inkl.
moms.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av farligt
avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms.
4. Taxan börjar gälla från 15 juni 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa
Edwards (C) föreslår att beslutspunkt 2 i lagt förslag utgår eftersom den hänger
samman med det som ytterligare ska belysas i återremissen av §§ 67 & 68.

Yrkande
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) m.fl.
förslag till beslut.

Justerandes sign
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§ 70

2018-04-25

Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat
Dnr KS 18/0153

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Lillsjön Örnässjöns
naturreservatet utökas med ett område: området Raskeboda.
_______________

Sammanfattning
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige
den 21 december 2016, § 152.
Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 11
april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet vann laga kraft den 10 maj
2017.
Reservatet föreslås nu utökas nu med två områden, dels med ett skogsområde
(ca 5 hektar) öster om Lillsjön, dels med ett jordbruksområde (ca 10 hektar) på
fastigheten Raskeboda 1:1 norr om Örnässjön, Dessa områden undantogs vid
kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i
avvaktan på vidare utredning.
Utvidgningen av naturreservatet innebär att den för friluftslivet intensivt
nyttjade skogen mellan Lillsjön och Lillsjöskolan bevaras och att det ”levande”
jordbrukslandskapet, landskapsbilden och den biologiska mångfalden, knuten
framför allt till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill
Örnässjön, får ett långsiktigt skydd.
Syftet med hela naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets
värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna,
odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och
Lillån, dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka
tillgängligheten till delar av området.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun
PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”
Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att
avslå överklagandet
Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
(21 december 2016, § 152)
Utdragsbestyrkande
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Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)
Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av
naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte
förslag till skötselplan
Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet - LONA ”Reservatsbildning Lillsjön –
Örnässjön, etapp 2”
Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för LillsjönÖrnässjön i Uppland-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 2014-0415, dnr 212-000488)
Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet - LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av
ett kommunalt naturreservat, etapp 1”
Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, KF 2011-12-15 § 162

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Lillsjön-Örnässjöns
naturreservatet utökas med två områden i enlighet med bifogat förslag till
beslut ”Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro
kommun”, daterat den 28 mars 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa
Edwards (C) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Lillsjön Örnässjöns
naturreservatet utökas med ett område: området Raskeboda.

Yrkande
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) yrkar avslag till beslutet som helhet.
Martin Normark (L) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och hon ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
m.fl. förslag till beslut.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

2018-04-25

Riktlinjer för blomlådor på kommunala
gator
Dnr KS 18/0154

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar riktlinjer för blomlådor
på kommunala gator enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag med undantag
av vitesföreläggande.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för andra
hastighetsdämpande åtgärder som i sin utformning är liknande blomlådorna i
storlek och trafiksäkerhet men som inte har samma skötselbehov.
_______________
Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om
hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i arbetet
med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har riktlinjer,
ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 1 500 kronor enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S),
Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa Edwards (C)
föreslår
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag med undantag av
vitesföreläggande.”
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill (M), och
Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till beslut med
ett tillägg
”Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för andra
hastighetsdämpande åtgärder som i sin utformning är liknande blomlådorna i storlek
och trafiksäkerhet men som inte har samma skötselbehov.”
Yrkande
Martin Normark (L) yrkar bifall till både Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till beslut
samt Fredrik Kjos (M) m.fl. tilläggsbeslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 72

2018-04-25

Start av ett gemensamt
Nyföretagarcentrum i Järfälla
Upplands-Bro
Dnr KS 18/0147

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att starta ett gemensamt Nyföretagarcentrum
Järfälla Upplands-Bro, med en lokal styrgrupp för Upplands-Bro.
_______________

Sammanfattning
Ett lokalt Nyföretagarcentrum ger de bästa förutsättningarna för att inspirera
och vägleda medborgare som vill starta företag. Att stimulera personer som vill
starta egen verksamhet är en viktig näringslivsfråga. Att erbjuda professionell
vägledning på hemmaplan visar på ett gott värdskap och god service. Det finns
många fördelar med att starta ett gemensamt Nyföretagarcentrum med Järfälla.
Kommunen bör därför starta igång ett gemensamt Nyföretagarcentrum Järfälla
Upplands-Bro, men med en lokal styrgrupp för Upplands-Bro. Detta hjälper att
öka antalet nystartade företag i kommunen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att starta ett gemensamt Nyföretagarcentrum
Järfälla Upplands-Bro, med en lokal styrgrupp för Upplands-Bro.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

2018-04-25

Ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden
Dnr KS 18/0036

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar finansiering ur sociala investeringsfonden för
projektet Brobyggare.
_______________

Sammanfattning
Målet för projektet ”brobyggare” är att främja trygghet, engagemang,
trovärdighet och framtidstro för alla som bor vistas och verkar i Upplands-Bro
kommun.
Syftet med brobyggarna är att de ska fungera som en länk mellan kommunen
och kommuninvånare, näringsidkare och kommunala verksamheter i och
omkring centrala Bro. Samverkan är en förutsättning för att projektet med
brobyggare ska ge bästa möjliga effekt. En samverkan med
Utbildningskontoret, Socialkontoret, Kultur- och fritidskontoret och andra
aktörer i Upplands-Bro kommun är därför av största vikt för att uppnå förväntat
resultat.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar finansiering ur sociala investeringsfonden för
projektet Brobyggare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

2018-04-25

Principer för digital samverkan i
Stockholms län
Dnr KS 18/0019

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer de av Storsthlm:s styrelse beslutade
principerna för digital samverkan i Stockholms län att gälla även för
Upplands-Bro kommun.
2. Principerna för digital samverkan i Stockholms län ska beaktas vid
upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster
och system.
_______________

Sammanfattning
Storsthlm:s styrelse beslutade på sammanträdet den 19 oktober 2017 att
rekommendera länets kommuner att fastställa Principer för digital samverkan i
Stockholms län och att beakta principerna vid upphandling, ny- och
vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018

•

Principer för digital samverkan i Stockholms län

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer de av Storsthlm:s styrelse beslutade
principerna för digital samverkan i Stockholms län att gälla även för
Upplands-Bro kommun.
2. Principerna för digital samverkan i Stockholms län ska beaktas vid
upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster
och system.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

2018-04-25

Årsredovisning 2017 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 18/0022

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2017 godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 12 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
_______________

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en
sammanställd redovisning tagits fram.
Kommunledningskontoret har den 4 april 2018 i förslag till årsredovisning
2017 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning,
personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats
med iakttagande av god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett resultat på 44,1 mnkr.
Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 12 mnkr.
Balanskravsresultatet är 34,1 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.
Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella
målen för god ekonomisk hushållning 2017 i stort sett har infriats.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 april 2018.

•

Årsredovisning 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2017 godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 12 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Särskilt uttalande
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), Göran Malmestedt (M), och Martin Normark (L) deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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§ 76

2018-04-25

Uppföljning av nämndernas interna
kontrollplaner 2017
Dnr KS 18/0099

Beslut
Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner 2017 godkänns.
_______________

Sammanfattning
Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för den interna
kontrollen i nämnderna 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.
Under 2017 förstärktes ekonomistaben med en funktion som ska ta fram ett
systemstöd via Stratsys för interna styrningen och kontrollen. Utgångspunkten
är att det ska hjälpa verksamheterna att på ett mer systematiskt sätt arbeta med
processen och utveckla den. 2018-års interna kontrollplaner har tagits fram i en
gemensam struktur och kommer att följas upp på ett likartat och strukturerat
sätt. Arbetet utvecklas ytterligare inför 2019 då risk- och väsentlighetsanalyser
kommer att göras som stöd för vilka kontroller som ska ingå i den interna
kontrollplanen för 2019.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018.

Förslag till beslut
Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner 2017 godkänns.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Revisorerna
Nämnderna

Utdragsbestyrkande
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§ 77

2018-04-25

Förvaltade stiftelsers bokslut 2017
Dnr KS 18/0100

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2017 godkänns.
_______________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2017. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2017 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2017.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018

•

Förvaltningsberättelser 2017 för kommunens förvaltade stiftelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2017 godkänns.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 78

2018-04-25

Medborgarförslag angående väktare i
Bro
Dnr KS 18/0045

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet så att koalitionens ledamöter får
förutsättningar att sätta sig in i moderaternas förslag till beslut.
_______________

Sammanfattning
Mattias Krantz har den 30 januari 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
väktare i Bro centrum.
Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1 januari 2018.Tiderna följer
centrumverksamheternas öppettider och förstärkning sker utöver detta på
fredagar och lördagar.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018

Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till den utökade väktarinsats som
idag sker i Bro centrum. Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1
januari 2018. Tiderna följer centrumverksamheternas öppettider och
förstärkning sker utöver detta på fredagar och lördagar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M), Kaj Bergenhill
(M), och Göran Malmestedt (M) föreslår att förslaget besvaras genom att
hänvisa till moderaternas Trygghetsprogram.
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Jan Stefanson (KD), Anna Norberg (MP), Conny Timan (S), och Lisa
Edwards (C) föreslår
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet så att koalitionens ledamöter får
förutsättningar att sätta sig in i moderaternas förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

2018-04-25

Effektivisera hanteringen av felaktigt
uppställda fordon
Dnr KS 18/0149

Beslut
Kommunstyrelsen uppmanar Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden
att samverka för en effektiv hantering av felaktigt uppställda fordon.
_______________

Sammanfattning
Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 oktober 2017 lade Börje
Wredén (L) ett förslag om att uppdra till förvaltningen att återkomma med
förslag till hur hanteringen av dumpade/felaktigt uppställda fordon i UpplandsBro kan effektiviseras. I uppdraget bör det, enligt förslaget, ingå att
tillsammans med tekniska förvaltningen se hur kommunen ska säkerställa att
ärenden hanteras sömlöst i kommunen och inte ”hamnar mellan stolar”.
Vid sammanträdet den 15 mars beslutade Bygg- och miljönämnden att föreslå
Kommunstyrelsen att ge bygg- och miljöavdelningen samt tekniska
avdelningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till hur
hanteringen av felaktigt uppställda fordon kan effektiviseras.
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämndens uppdrag regleras i
respektive reglemente. Det är Tekniska nämnden som svarar för att fullfölja
uppgifter enligt lag om flyttning av fordon. Kommunstyrelsen lämnar vanligen
inte uppdrag till avdelningar och enheter som lyder under andra nämnder och
vars uppdrag tydligt regleras i respektive reglemente.
Kommunledningskontoret föreslår därför att Kommunstyrelsen inte ger ett
sådant uppdrag utan beslutar att uppmana de aktuella nämnderna att samverka
för att hitta en effektiv hantering av felaktigt uppställda fordon.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018
Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträde den 15
mars 2018

Utdragsbestyrkande

44 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppmanar Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden
att samverka för en effektiv hantering av felaktigt uppställda fordon.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Börje Wredén
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

45 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 80

2018-04-25

Systematiskt kvalitetsarbete
Vuxenutbildningen 2018
Dnr KS 18/0114

Beslut
Arbetsmarknadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta:
Kommunstyrelsen fastställer planen för det systematiska kvalitetsarbetet för
Vuxenutbildningen.
_______________

Sammanfattning
Planen för det systematiska kvalitetarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur
enheten planerar och utvärderar i relation till läroplanen. Rektor omprövar på
eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa utvärderingar.
SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som
utvärdering.

Beslutsunderlag
•
•

Kommuledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2018
SKA-plan vuxenutbildning, den 22 mars 2018

Förslag till beslut
Arbetsmarknadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta:
Kommunstyrelsen fastställer planen för det systematiska kvalitetsarbetet för
Vuxenutbildningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 81

2018-04-25

Riktlinjer för hantering av arkiv
Dnr KS 18/0035

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår åt kommunfullmäktige att upphäva tidigare
arkivreglemente för Upplands-Bro kommun och samtidigt anta ”Riktlinjer för
hantering av arkiv” enligt råd från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
samt Riksarkivet.
_______________

Sammanfattning
För att möta förändrade förutsättningar och på ett mer effektivt sätt reglera
ansvar och befogenheter gällande arkiv har SKL och Riksarkivet tagit fram
”Riktlinjer för hantering av arkiv”. Riktlinjerna är tänkta att ersätta tidigare
arkivreglemente. Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige
antar ”Riktlinjer för hantering av arkiv” och samtidigt upphäva gällande
arkivreglemente.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, kanslistabens tjänsteskrivelse med bilaga den 5
april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår åt kommunfullmäktige att upphäva tidigare
arkivreglemente för Upplands-Bro kommun och samtidigt anta ”Riktlinjer för
hantering av arkiv” enligt råd från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
samt Riksarkivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 82

2018-04-25

Revidering av reglemente för
Kommunstyrelsen med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0135

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag.
_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas
av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det
nya regelverket föreslås en revidering av Kommunstyrelsens reglemente. Syftet
är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och terminologi
och för att tydliggöra Kommunstyrelsens personuppgiftsansvar för uppgifter
som behandlas i kommunövergripande system.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0135 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag, med undantag av följande; ”..samt för de kommungemensamma
system som används inom bl.a. personaladministration, ekonomi, IT, telefoni,
information, krisledning samt dokument- och ärendehantering”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Martin Normark (L) och Hans Åberg (L) reserverar sig enligt följande text
”Vi reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut att föreslå
Kommunfullmäktige inskränka nämndernas ansvar som
personuppgiftsansvariga. Vi kan inte se att en sådan förändring är kopplad till
den nya lagstiftningen. Det är olämpligt och vi ifrågasätter om det ens är
möjligt att inskränka övriga nämnders ansvar som personuppgiftsansvarig, bara
för att nämnderna använder vissa kommungemensamma system. Enligt
lagstiftningen ligger ansvaret hos den myndighet som använder systemet, inte
den som administrerar det. Det visas bl a av att samma gäller om det är
utomstående system som används.
Det framgår i annat ärende på kommunstyrelsens sammanträde att ett
gemensamt dataskyddsombud ska utses. Övriga nämnder förväntas också
delegera uppgifterna dit. Därmed kan rimligen tillräcklig kompetens säkras och
samsyn underlättas. Att utse dataskyddsombud fråntar dock inte något ansvar
från personuppgiftsansvarig, d v s nämnderna.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 83

2018-04-25

Revidering av reglemente för Bygg- och
miljönämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0136

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Bygg- och
miljönämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det
nya regelverket föreslås en revidering av Bygg- och miljönämndens reglemente.
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0136 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Bygg- och
miljönämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Bygg- och
miljönämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag,
med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Martin Normark (L) och Hans Åberg reserverar sig i enlighet med samma text
som i § 82.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 84

2018-04-25

Revidering av reglemente för Kulturoch fritidsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0137

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kultur- och
fritidsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det
nya regelverket föreslås en revidering av Kultur- och fritidsnämndens
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler
och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0137 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kultur- och
fritidsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kultur- och
fritidsnämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag,
med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Martin Normark (L) och Hans Åberg reserverar sig i enlighet med samma text
som i § 82.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53 (70)

54 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 85

2018-04-25

Revidering av reglemente för
Socialnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0138

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar
Socialnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

i

_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det
nya regelverket föreslås en revidering av Socialnämndens reglemente. Syftet är
att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och terminologi och
att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i system där annan
nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0138 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar
Socialnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

i

Förslag på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Socialnämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag,
med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Martin Normark (L) och Hans Åberg reserverar sig i enlighet med samma text
som i § 82.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 86

2018-04-25

Revidering av reglemente för Tekniska
nämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0139

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Tekniska
nämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det
nya regelverket föreslås en revidering av Tekniska nämndens reglemente. Syftet
är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och terminologi
och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i system där annan
nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0139 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Tekniska
nämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Socialnämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag,
med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

56 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Martin Normark (L) och Hans Åberg reserverar sig i enlighet med samma text
som i § 82.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 87

2018-04-25

Revidering av reglemente för
Utbildningsnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0140

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Utbildningsnämndens
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0140 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag, med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla
personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen
är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med
de instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Martin Normark (L) och Hans Åberg reserverar sig i enlighet med samma text
som i § 82.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

59 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 88

2018-04-25

Revidering av reglemente för
Valnämnden med anledning av
dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0141

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Valnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning
av det nya regelverket föreslås en revidering av Valnämndens reglemente.
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0141 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Valnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Förslag på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i
Valnämndens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag,
med undantag av följande; ”Om nämnden ska behandla personuppgifter i de
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av
den personuppgiftsansvariga nämnden.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Reservationer
Martin Normark (L) och Hans Åberg reserverar sig i enlighet med samma text
som i § 82.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

61 (70)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 89

2018-04-25

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsförteckning med anledning
av dataskyddsförordningen
Dnr KS 18/0142

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ändringar i Kommunstyrelsens
delegationsförteckning i enlighet med Kommunledningskontorets förslag och
uppdrar därmed till kommundirektören att besluta, med möjlighet att
vidaredelegera, i de ärendekategorier som beskrivs i tjänsteskrivelsen.
_______________

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. När
dataskydds-förordningen träder i kraft måste varje personuppgiftsansvarig ha
utsett ett dataskyddsombud. Denna funktion ska ha en kontrollerande och
rådgivande funktion avseende nämndens arbete med att hantera
personuppgifter. Kommunen avser att inrätta en ny tjänst på
kommunledningskontoret, ett dataskyddsombud. Förslagsvis ska alla
nämnder/kontor ska ha samma dataskyddsombud, personen ska tillhöra
kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen delegerar rätten att
utse dataskyddsombud. Kommunledningskontoret föreslår även att
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten i de ärendegrupper avseende
dataskydds-förordningen som beskrivs i tjänsteskrivelsen.
Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då
dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse KS 18/0142 från den 6 april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ändringar i Kommunstyrelsens
delegationsförteckning i enlighet med Kommunledningskontorets förslag och
uppdrar därmed till kommundirektören att besluta, med möjlighet att
vidaredelegera, i de ärendekategorier som beskrivs i tjänsteskrivelsen.
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Rapporter

Temaärenden
•
•
•

Fryshuset redovisar sitt arbete i kommunen.
Brandkåren Attunda informerar om olycksförebyggande arbete och den
nya brandstationen i Sollentuna.
Johan Björklind Möllegård presenterar resultatet av Naturvårdsverkets
enkät samt kommunens naturreservat och Sven-Olof Näslund
informerar om status på Lillsjötoppen.

Rapporter
•

Katarina Rosik Ekroth och Anna-Lena Örvander informerar om GDPR

Kommundirektörens rapporter
•

Trygghetsarbetet: Revideringar i handlingsplanen sedan KS 7
mars

Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning då de anser att
den aktuella parkeringen inte är brottsutsatt på ett sådant sätt att
kameraövervakning kan medges. Allmänheten har inte anledning att
förvänta sig att bli kameraövervakad på en sådan plats. Länsstyrelsen anser
därför vid en sammantagen bedömning att integritetsintresset vid den
aktuella platsen väger tungt. Kommunen avvaktar ny lagstiftning som avser
att träda i kraft i sommar som innebär lättnader kring kraven på
kameraövervakning. Det gäller även Upplands-Brohus angående översyn
om tid och täckning av kameror som avser deras fastigheter och torgytor
runt Bro centrum, dvs att de avvaktar lagändringen.
Ungdomens hus/Vardagsrummet i Bro planerad start i mitten av maj.
Verksamheten kommer att inrymmas i delar av Broskolans lediga lokaler.
Rekrytering av fritidsledare, samverkan, lokalanpassningar och brandskydd
pågår.
Trygghetsinventeringar har genomförts i Tibble, Brunna och centrala
Kungsängen som underlag för fortsatta trygghetsåtgärder. Inventeringen
har genomförts av tekniska avdelningen tillsammans med kommunens
trygghetssamordnare. Trygghetsinventering utifrån butikernas perspektiv i
Bro centrum kommer att ske den 2 maj.
Kultur- och fritidskontoret har planerad verksamhet under alla skollov med
utgångspunkt från fritidsgårdarna, kulturenheten och kulturskolan. SIG
lotsarna har haft 18 sökande och 6 är uttagna till intervjuer som påbörjas
nästa vecka. Beräknad start är första veckan i september.
Justerandes sign
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Föräldrastöd- och föräldrautbildningar planeras att starta under 2018.
Utbildning av personal under våren 2018. Utbildningen under våren gör det
möjligt att starta upp grupper till hösten. Bra info om kommunens
trygghetsarbete hittas på hemsidan:
Avslutningsvis uppmanar Maria att rapportera otrygga platser - Upplever
du en plats i kommunen som otrygg är vi tacksamma om du vill rapportera
det till oss.
•

Befolkning

Enligt kommuninvånarregistret i måndags 23 april är det 28 163 boende i
kommunen. Det är 549 personer fler än vid årsskiftet. Sett över en rullande
12-månaders period är ökningen 1100 personer eller 4,1 %. Det innebär att
vi fortsatt ligger i topp vad gäller snabbast växande kommunerna i landet.
•

Övning Markus

Idag pågår en regional samverkansövning i syfte att skapa en trygg, säker
och störningsfri region. Övningen är en tidskritisk händelse, ett terrorhot.
Den leds av Länsstyrelsen och samordningschefen för Samverkan
Stockholmsregionen som finns på Länsstyrelsen.
•

Kungsfesten

Festen är den 26 maj och alla partierna får ett bord och två stolar.
Kommunikationsstaben har mejlat ut information. Behöver man el eller har
med sig ett tält ska man kontakta kommunikationsstaben. De kommer att gå
ut med en påminnelse. I år börjar festen redan kl. 10:00 med invigning av
lekplatsen och festen är även förlängd med en ungdomsdel som anordnas
av Fryshuset. Evenemanget kommer att avslutas runt kl. 19:00. En annan
nyhet för året är loppisen som anordnas där det redan finns över 30 bokade
bord.
•

Rekrytering av ny socialchef

Vid årsskiftet kommer socialchef Eva Folke att gå i pension. Rekrytering
av ny socialchef ska därför ske. En rekryteringsgrupp är utsedd för detta
och där ingår Socialnämndens presidium, Kommunstyrelsens ordförande
och Kommundirektören. En kravprofil ska tas fram och rekryteringen
kommer att genomföras med hjälp av externt stöd.
•

Lernia

Lernia som rekryterar för Zalando har rekryterat drygt 100–150 personer
idag. Tidsplanen är förskjuten pga. att lokalerna inte är klara än. Planeras
vara klara i början av juli.
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Valet

Valnämnden sammanträdde måndag 23 april, och många formaliaärenden
avhandlades. Bland annat val av ordförande, fastställande av
röstningslokaler, rutiner för valarbetet, lägga ut valsedlar, tider etc. Arbetet
löper på enligt plan.
Samhällsbyggnadschefens rapporter
•
•
•
•

Justerandes sign

Trafikplats Kockbacka invigs torsdag den 3 maj kl. 12:30
Invigning av naturreservat Lillsjön-Örnässjön hålls lördag den 2 juni
Möte med länsstyrelsen om utökat strandskydd
Byggbonusen utökas i Regeringens vårproposition – kommunen
kommer att söka.
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Delegationsbeslut

1. Antagning till externa anordnare, start P2 2018
2. Ansökan om upphävande av dikningsföretag Brogård-Klockartorps
dikningsföretag
3. Beslut om utlämnande av allmän handling
4. Ansökan om fastighetsreglering berörande Klöv och Lilla Ullevi 1:4 och
Bro Önsta 2:13
5. Fastställande av internräntan för 2019
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Anmälningar

Sammanträdesprotokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor,
2018-02-21
Socialnämndens beslut § 15 – Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse
2017
Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse 2017
Tekniska nämndens beslut § 7 – Begäran om investeringsmedel för torget i
Kungsängen etapp 3
Cirkulär 18:06 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Cirkulär 18:08 från Sveriges Kommuner och Landsting
Rapportering_vattenmyndigheten_2017
Protokoll för vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB, de 20 februari 2017
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i aktiebolaget
Upplands-Brohus AB, den 20 februari 2017
Påminnelse: Inbjudan ägarråd Inera AB den 5 april 2018 – sista svarsdatum 12
mars
Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus, den 13 mars
2018
Kallesle till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB, de n13 2018
Protokoll samverkan SBK
Justerat protokoll från sammanträde Norvattens styrelse den 15 november 2017
Justerat protokoll från sammanträde Norvattens styrelse den 17 oktober 2017,
NV2017-032
Justerat protokoll från sammanträde Norvattens styrelse den 20 september
2017
Justerat protokoll från sammanträde Norvattens styrelse 21 februari 2018
Tekniska nämndens beslut § 1 – Avfallsplan 2018-2022 för Upplands-Bro
kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

67 (70)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Tekniska nämndens beslut § 3 – Tillägg till avfalsstaxan
Tekniska nämndens beslut § 4 – Taxa för engångsbesök på Kretsloppscentralen
Tekniska nämndens beslut § 6 – Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator
Tekniska nämndens beslut § 8 – Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden
2017
Tekniska nämndens beslut § 13 – Omfördelning av investeringsmedel från
2017 till 2018
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 3 – Yttrande över förslag
till detaljplan för Rankhus etapp 1 (del av Ekhamamr 4:268 m fl), nr 1503
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 4 – Remiss – förslag till
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470 m fl
Cirkulär 18:11 från Sveriges Kommuner och Landsting
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-04-03
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-09-26
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-12-12
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-06-12
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-05-09
Cirkulär 18:12 från Sveriges Kommun och Landsting samt Pacta
Dagordning och protokoll från AB Vårljus sammanträde med styrelsen 201802-21
Minnesanteckningar från EU-samordnarnätverket 2018-02-21
Verksamhetsrapport LONA 2017
Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB styrelsesammanträde
2018- 03-13
Protokoll från AB Upplands-Bro, styrelsesammanträde 2018-03-13
Cirkulär 18:10 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Bygg- och miljönämndens beslut § 13 – Ledamotsinitiativ från Börje Wredén
(L) om att effektivisera hanteringen av felaktigt uppställda fordon
Verksamhetsberättelse 2017
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Kallelse och dagordning till Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsomådes ordinarie
fiskestämma, 2018-04-11
Kallelse samt handlingar till Norrvattens styrelsesammanträde 11 april 2018
Kallelse och handlingar till Vårljus bolagsstämma 2018
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2018-02-20
Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2017-02-20
Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 22 mars 2018 –
Redovisning av Intern kontrollplan 2017
Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 22 mars 2018 – Yttrandesamråd om detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Rankhus etapp 1
(del av Ekhammar 4:268 m.fl.)
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 20 februari 2018
– Slutrapport Preventionsprojektet
Tekniska nämndens beslut § 2 – Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
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