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Upplands-Bro kommun

Datum

2016-03-04

Beslutsärende
1.

Förslag till detaljplaneprogram för Örnäsområdet
(Örnäs 1:2 m.fl.) – beslut om godkännande samt
beslut om planuppdrag
KS 15/0166
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
samrådsredogörelse tillhörande detaljplaneprogram för Örnäs 1:2
m.fl. den 8 februari godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat
förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl godkänns.
3. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för Örnäs 1:2 m.fl. Planuppdraget föreslås få
prioritering två.

2.

Planuppdrag- Ändring genom tillägg av planen vid
Högbytorp för att möjliggöra tankställe
KS 16/0052
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tillväxtchefen i uppdrag att göra en
ändring genom tillägg av detaljplan 1101, Klöv- och lilla Ullevi 1:7
m.fl. (Högbytorp) med syfte att möjliggöra för ett tankställe för biogas.
Ändringen föreslås att göras med standardförfarande. Planen föreslås få
prioritet två.

3.

Detaljplan för Finnsta 1:230 (Blommans förskola)
beslut om samråd
KS 15/0452
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för Finnsta 1:230
(Blommans förskola) sänds ut på samråd enligt reglerna om enkelt
planförfarande (SFS 2010:900)
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Datum
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Marköverlåtelseavtal för Ekhammars gård
KS 15/0497
Förslag till beslut
Förslag till marköverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Entre i Stockholm AB avseende exploatering av del av fastigheten
Upplands-Bro Ekhammar 4:269 godkänns.

5.

Rid- och körvägar i Upplands-Bro kommun Förslag
Vision och strategi
KS 15/0462
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till vision och strategi, daterat
den 15 april 2015, senast reviderat den 17 december 2015.

6.

Yttrande över samrådsremiss Järfälla kommuns
bostadsförsörjningsprogram
KS 15/0862
Förslag till beslut
1. Upplands-Bro kommun har inga synpunkter på Järfälla
kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram 2016-2019
med utblick mot 2030.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

7. * Medborgarförslag om upprustning av tunnlar i
kommunen
KS 15/0488
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade medborgarförslaget.
Medborgarförslaget besvaras med att trivsel och trygghetsskapande
åtgärder i form av förbättrad belysning och nya ytskikt pågår.
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8. * Medborgarförslag om farthinder på Begoniaslingan
KS 15/0608
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade förslaget och
överlämnar till Tekniska nämndens att vidta fartsänkande åtgärder i
och med att Begoniaslingan färdigställs.

9. * Motion om tillgänglighetsanpassat strandbad
KS 15/0677
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om tillgänglighetsanpassat strandbad kan anses besvarad,
då frågan om tillgänglighet beaktas i en pågående utredning om
kommunens badplatser.

10. Överenskommelser om vård och omsorg för äldre,
KSL-rekommendation
KS 15/0708
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar
1. sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för
personer som bor i särskilt boende för äldre
2. tilläggsöverenskommelse om samverkan kring att förebygga och
behandla missbruk och beroende hos äldre
3. tilläggsöverenskommelse avseende samverkan kring äldre med
psykisk sjukdom och funktionsnedsättning
4. meddelar kommunens ställningstagande till KSL omgående
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11. Revidering av Kommunstyrelsens och
*
Socialnämndens reglemente samt
Kommunstyrelsens delegationsförteckning
KS 16/0075
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. revidera reglementet enligt Kommunledningskontorets
förslag.
2. revidera Socialnämndens reglemente enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
3. revidera delegationsförteckningen enligt
Kommunledningskontorets förslag, under förutsättning att
revidering av reglementet antas av Kommunfullmäktige.

12. Taxa för handläggande av trafikanordningsplaner och
*
schakttillstånd
KS 16/0073
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastslår taxa för handläggning av ärenden
angående trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på
kommunens mark och gator enligt kommunledningskontorets
förslag.

13. Ökat investeringsutrymme gällande uppförande av
*
stall i Prästtorp
KS 16/0050
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ett utökat investeringsutrymme på upp till 15 miljoner kronor
gällande byggnation av stall i Prästtorp fastställs.
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14. Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av
rådande flyktingsituation
KS 16/0058
Förslag till beslut
1 Socialnämnden och Utbildningsnämnden tillförs 3 000 tkr
vardera och Kultur-och Fritidsnämnden tillförs 600 tkr i
tilläggsbudget i form av engångsanslag för 2016 för
merkostnader i verksamheterna med anledning av rådande
flyktingsituation och för lämpliga insatser som främjar
kommunens integrationsarbete.
2 Kommunstyrelsen tillförs resterande 7 847 tkr i tilläggsbudget i
form av engångsanslag för 2016. Kommundirektören får i
uppdrag att fördela medlen till verksamheter som redovisar
merkostnader och till insatser under 2016 som främjar
kommunens integrationsarbete.
3 Aktiviteterna följs upp och redovisas vid delårsbokslut och
årsbokslut.

15. Undertecknande av anvisningar på bankräkningar,
plusgiro mm
KS 16/0061
Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och
plusgiro-betalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och
liknande handlingar undertecknas av:
- kommundirektör Maria Johansson
- tf ekonomichef Ann Jansson
- ekonom Ann Lantoft
- ekonom Jan-Olof Olsson
- kanslichef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med
kontrasignering av någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Kristina Eriksson
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16. Uppföljning av interna kontrollplaner 2015
KS 15/0663
Förslag till beslut
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2015
och övriga nämnders interna kontrollplaner för 2015 godkänns och
läggs till handlingarna.

17. Verksamhetsberättelse 2015 för Kommunstyrelsen
KS 16/0059
Förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2015 för Kommunstyrelsen daterad den 22
februari 2016 godkänns.
2. För pågående investeringsprojekts färdigställande ombudgeteras
kvarstående budgetmedel i investeringsredovisningarna till 2016.

18. Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm - firmatecknare
KS 16/0060
Förslag till beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser,
köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser,
fullmakter och liknande handlingar ska undertecknas av:
• Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Jan Stefanson
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Fredrik Kjos
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av
följande personer:
•
•
•
•
•
•

Kommundirektör Maria Johansson
Kansli- och utvecklingschef Karl Öhlander
Tf ekonomichef Ann Jansson
Personalchef AnnCatrin Brattström
Kommunikationschef Sara Eklind
Tillväxtchef Mathias Rantanen

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex
månader) undertecknas av:
• Tf ekonomichef Ann Jansson eller
• Kommundirektör Maria Johansson
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19. Styrdokument för krisberedskap i Upplands-Bro
kommun
KS 16/0063
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till
styrdokument för krisberedskap i Upplands-Bro kommun.

20. Medborgarceremoni
KS 16/0037
Förslag till beslut
1. Upplands-Bro kommun inför medborgarceremoni som ett
årligt arrangemang.
2. Första genomförandet av medborgarceremonin genomförs i
Kulturhuset lördag den 9 april 2016.
3. Kommunikationsstaben ansvarar för genomförandet på
uppdrag av Kommundirektören.

21. Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
*
KS 15/0837
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna revideras enligt följande:
1. Rubriken ”Förtäring av alkohol” kompletteras med avslutande
stycke efter punktlista 1-5: ”Tillfälligt förbud mot förtäring av
alkohol kan införas av kommunen på offentliga platser vid
behov”.
2. Rubriken ”Badförbud” ändras till ”Bad och fiske”
3. Texten ”16§ Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar”
ändras till ”16§ Förbud mot bad och fiske gäller i följande
avseenden:
1. Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar
2. Fiske är förbjudet vid kommunala badplatser”
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22. Ram för Kommunstyrelsens fastighetsköp/försäljning
*
2016
KS 16/0084
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen får under 2016 köpa eller försälja fastigheter
eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total
kostnadsram av 30 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa
förvärv.
3. Bemyndigandet gäller hela kommunen.

23. Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2016
KS 16/0062
Förslag till beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och
föreningsstämmor utses:
Bolag/stiftelse/förening
Ersättare

Ombud

E.ON Graninge Mälarkraft Värme
xxx

xxx

AB Vårljus

xxx
xxx

Österhöjdens garage

XXX

XXX

Stockholms länsförbund för
krishantering
xxx

xxx

Stockholms läns
civilförsvarsförening
xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård
xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde
xxx

xxx
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Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund
xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund
xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening
xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB
xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma
xxx

xxx

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On
Graninge Mälarkraft Värme AB:s stämma:
– Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB
nomineras xxx
– Till ersättare nomineras xxx
3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
– Till ledamot i styrelsen nomineras XXX
– Till ersättare i styrelsen nomineras xxx
-

Till revisor nomineras Karl Öhlander

-

Till revisors ersättare nomineras Ann Jansson

Rapporter
Kommundirektörens rapporter 2016

Delegationsbeslut
Camilla Jansons deltagande i konferensen Regionbildning för framtidens
utmaningar
Anställningar Kommunledningskontoret, januari 2016
Utbetalning vårdnadsbidrag, december 2015 och januari 2016

Anmälningar
Sn § 1 Internbudget för Socialnämndens verksamhet 2016
Tn § 82 Budget 2016 Tekniska nämnden
Tn § 81 Kontroll- och åtgärdsplan 2016 för Tekniska nämnden
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Tn § 80 Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Tekniska nämnden
Tn § 79 Uppdaterad anvisning för Tekniska nämndens internkontroll 2016
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, beslut § 53 Månatlig
resultatuppföljning och årsprognos per november 2015
Dagordning och protokoll från AB Vårljus bolagsstämma den 2 december 2015
Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 18 januari 2016
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda - sammanträdesprotokoll, möte i
Förbundsdirektionen
Käppalaförbundet Uppgift om andelstal, låneskuld och 2016 års preliminära
avgifter
Norrvatten - uppgift om andelstal, låneskuld och avgifter 2016
Inbjudan till SKL:s Demokratidag 2016
Inbjudan - Konferensen "Regionbildning för framtidens utmaningar" vid tre
tillfällen under april 2016
Revisionsrapport - Samverkan med landstinget inom vård och omsorg av äldre
Cirkulär 16:04 - Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
Skrivelse gällande KungsKalaset
Publicerade förordningar om mottagande/anvisningar nyanlända
Inbjudan till utbildningen "FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered
dig och din organisation"!
Verksamhetsplan och budget 2016 för Sveriges kommuner och landsting
Publicerade förordningar om mottagande/anvisningar nyanlända - nya länkar
Inbjudan till informationsmöte, Swedavia
Inbjudan till samråd inför revidering av Regional trafikförsörjningsprogram
Skrivelse gällande modernisering av återvinningshanteringen i kommunen
Avsiktsförklaring - samverkan mellan Upplands-Bro kommun och
Polismyndigheten
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Inbjudan till konferensen 'Hållbar regional utveckling* den 24 maj 2016 i
Stockholm
Camilla Janson (S)
Ordförande
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