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Datum

Upplands-Bro kommun

2016-01-20

Beslutsärende
1.

Prioritering av planuppdrag 2016
KS 16/0024
Förslag till beslut
Arbetet med detaljplaner ska ske efter den prioritetsordning som
finns redovisad som bilaga till Tillväxtkontorets skrivelse.

2.

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
KS 15/0480
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för markanvisning och riktlinjer
för exploateringsavtal i enlighet med Tillväxtkontorets förslag.

3.

Avtal rörande campingplats och badplats – First
Camp
KS 15/0841
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hyresavtal mellan
Upplands-Bro kommun och First Camp Sverige AB avseende
Björknäs camping och Björknäs gård.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till nyttjanderättsavtal
mellan Upplands-Bro kommun och First Camp Sverige AB
avseende badplats och parkering på fastigheten Björknäs 1:3.

4.

Yttrande i överklagande i fråga om utvidgat
strandskydd
KS 15/0214
Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig till Regeringskansliet, i överklagande i fråga
om utvidgat strandskydd, enligt Tillväxtkontorets förslag till yttrande
den 19 januari 2016
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Planuppdrag- södra Finnsta
KS 15/0724
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
en ny detaljplan för södra delen av Finnsta, enligt reglerna för ett utökat
förfarande.
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att
kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering.

6.

Beslut om samråd - förslag till ändring av detaljplan
för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338
(Tibbleskogen)
KS 15/0753
Förslag till beslut
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble
1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) skickas ut för samråd.

7.

Begäran om planändring Viby 19:1 (NCC)
KS 15/0847
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
förslag till ändring av detaljplan nr 0603 för del av Viby 19:1
med flera genom standard planförfarande.
2 Uppdraget åsätts prioritet ett.
3 Kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
förslag till beslut om eventuellt upphävande av del av detaljplan
8203.
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Planuppdrag - Kungsängens kyrkby 2:164
(Gjuteritomten)
KS 15/0861
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ändrad detaljplan för Kungsängens kyrkby 2:164 enligt
reglerna för utökat förfarande, PBL 2010:900.
2. Uppdraget ges prioritet 1

9.

Beslut om antagande av detaljplan för Viby 19:39
m.fl., nr 1303
KS 15/0258
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
1. Förslag till exploateringsavtal tillhörande förslag till detaljplan för
Viby 19:39 m.fl., nr 1303, upprättat i december 2015, godkänns.
2. Granskningsutlåtande tillhörande förslag till detaljplan för Viby
19:39 m.fl.
nr 1303, godkänns.
3. Förslaget till detaljplan för Viby 19:39 m.fl., nr 1303, antas i
enlighet med
5 kapitlet § 27 Plan och Bygglagen (PBL 2010:900.)

10. Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro
kommuns interna miljöarbete
KS 15/0838
Förslag till beslut
1 ett internt Upplands-Bro kommun miljöstipendium inrättas från
och med år 2017 med en total stipendiesumma om ca 10.000 kr,
2 förslag till stadgar för stipendiet godkänns,
3 finaniseringen av stipendiet går via den av kommunstyrelsen
beslutade klimatkompensationen.
4 delegera den löpande hanteringen av det interna miljöstipendiet
till Hållbarhetsutskottet.
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11. Uppdrag att utreda kostnaderna för att köpa in
vindkraftverk
KS 15/0281
Förslag till beslut
1 i detta skede avstå vidare utredningar av egenproducerad
vindkraftsel.
2 uppdra åt kommundirektören att inarbeta frågan om
energieffektiviseringsåtgärder i det pågående
miljöledningsarbetet.
3 uppdra åt kommundirektören att återkomma med en lägesrapport
avseende energieffektiviseringsåtgärder inför 2017 års
budgetarbete.

12. Nämndbudget 2016 för Kommunstyrelsen
KS 16/0023
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget för Kommunstyrelsen
för år 2016.
2 Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
3 Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2016.
4 Ekonomistaben får i uppdrag göra nödvändiga
redovisningstekniska justeringar.

13. Medborgarförslag om föräldraprogram (t.ex. ABC) i
Upplands-Bro kommun
KS 15/0685
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat i och
med Socialkontorets tjänsteskrivelse och Utbildningskontorets
tjänsteskrivelse.
2. Förslaget om en primärpreventiv föräldrautbildning analyseras
vidare under framtida satsningar.
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14. Medborgarförslag om att bygga en lekplats för alla
åldrar centralt i Bro
KS 15/0684
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Medborgarförlaget att bygga en ny lekplats centralt i Bro är ett intressant
förslag som studeras vidare i det fortsatta arbetet med att utveckla
kommunens lekplatser.

15. Motion om permanent motionslokal för pensionärer
och boende i service/ trygghetsboendet i Kungsängen
samt för boende på Kungsgården
KS 15/0444
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Socialkontoret får i uppdrag att utreda frågan om en permanent
motionslokal för boende i service/ trygghetsboendet i Kungsängen och
Kungsgården.

16. Motion om utredning av möjligheten till att laga mat
från grunden till pensionärer inom hemtjänst och
äldreboende
KS 15/0445
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Motionen angående utredning av möjligheten till att laga mat från
grunden till pensionärer inom hemtjänst och äldreboende anses
besvarad.

17. Motion om härbärge som kan användas som
vandrarhem
KS 15/0687
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Motionen om härbärge som kan användas som vandrarhem anses
besvarad.
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18. Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i
Stockholms län
KS 15/0798
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
1 Kommunfullmäktige tillstyrker att Stockholms läns landsting
ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det
regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt
utvecklingsansvar för vissa län (SFS 2010:630) och därmed att
det i Stockholms län, i likhet med flertalet andra län, bildas en
region med direktvalt regionfullmäktige.
2 Kommunfullmäktige överlämnar Kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse som yttrande över remissen.

19. Upphandlingspolicy för Upplands-Bro kommun
KS 15/0692
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Förslaget till ny upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar för
Upplands-Bro kommun antas i sin helhet.

20. Antagande av ny sponsorpolicy för Upplands-Bro
kommun
KS 15/0738
Förslag till beslut

21. Lokalresursplan
KS 16/0032
Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2015-2019 antas.
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22. Reviderade regler och taxor för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
KS 16/0031
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar de reviderade reglerna och taxorna för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Rapporter
Kommundirektörens rapport

Delegationsbeslut
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande, AB Upplands-Brohus,
augusti
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande, AB Upplands-Brohus,
november
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande, AB Upplands-Bro
Kommunfastigheter
Tillförordnad kommundirektör jul- och nyårsledighet 2015
Tillförordnad Tillväxtchef, jul och nyår 2015
Ordförandebeslut - Utställning Tematiskt tillägg till översiktsplan,
landsbygdsutveckling i strandnära läge, Håbo kommun
Anställningar Kommunledningskontoret november-december 2015

Anmälningar
MSB Nationell lägesbild; Behov av regeländringar med anledning av
flyktingsituationen (uppdaterad version)
Protokoll - Kommunalförbundet Brandkåren Attunda förbundsdirektionen, den
23 oktober 2015
Cirkulär 15:33 - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform
Cirkulär 15:34 - Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI
Rapporter från Riskdagen 2015/16:RFR3 - Om krisen eller kriget kommer
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Publikation - Klimatanpassning och nybyggnation
Cirkulär 15:35 - Pensionsbestämmelser för teater- och musikverksamhet i
kommunal regi
MSB Nationell lägesbild
Cirkulär 15:36 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare
och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
MSB:s senaste nationella lägesbild av flyktingsituationen
Information om upphandling av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
Brandkåren Attundas direktionsmöten under 2016
Kfn § 52 Anvisningar för arbete med intern styrning och kontroll
KSL-rapport om kommunal samverkan inom kulturskola och barn- och
ungdomsidrott
Cirkulär 15:40 - Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Rapport Stockholm 2016 - full fart framåt
Dagordning och protokoll, sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 14
oktober och 24 november 2015
Kfn § 47 Verksamhetsberättelse delår augusti Tertial 2 2015
MSB Nationell lägesbild
Beslut Fam § 42 – Detaljbudget år 2016
Beslut Fam § 43 – Sammanträdestider för år 2016 för Gemensamma nämnden
för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro
Inventering av byggbar mark för flyktingboende
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner år 2016, utfall
Revisionsrapport: Verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorg
Strategier för miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Ingen
övergödning i Stockholms län
§ 103 Reviderade regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
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Protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen för Brandkåren Attunda
den 27 november 2015
Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 - Byggnader och transporter i
kommuner och landsting
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB den 15 december 2015
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus den 15
december 2015
Käppalaförbundets styrelseprotokoll från den 8 december 2015
Protokoll från sammanträde med Norrvattens förbundsstyrelse den 2 december
2015
Svar på framställan om ytterligare bussturer
Trafikförändringsdokument samt svar på kommuners yttranden
Cirkulär 15:43 - Redovisningsfrågor 2015 och 2016
Cirkulär 15:44 - Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift samt
prognos för år 2015
Cirkulär 15:42 - Budgetförutsättningar för åren 2015–2019
Cirkulär 15:41 - Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
Cirkulär 15:45 - Utfall i utjämningssystemen 2016
Bmn § 103 Budget 2016 Bygg- och miljönämnden
Bmn § 104 Uppdaterad anvisning för Bygg- och miljönämndens internkontroll
2016
Bmn § 106 Kontroll- och åtgärdsplan 2016 för Bygg- och miljönämnden
Bmn § 105 Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Bygg- och
miljönämnden
Revisionsrapport - Verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorgen
Värdlandsavtalet
Verksamhetsplan 2016 för Kommunförbundet Stockholms Län
TN § 75 Medborgarförslag om trafiksäkerhet på Västra Rydsvägen
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Revisionsrapport - Verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorgen

Camilla Janson
Ordförande
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