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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-02-03

Plats och tid

Stora scenen, Kulturhuset, den 3 februari 2016 14:00-16:00

Ajournering

KL. 14:45-14:50 § 4
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson (S), ordförande
Fredrik Kjos (M), 2:e vice ordförande
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Mary Svenberg (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Anna Norberg (MP)
Jan-Erik Björk (KD)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M
Vesna Rajic (M)
Anders Åkerlind (M)
Yvonne Stein (L)
Johan Tireland (SD)

Hibo Salad Ali (S)
Conny Timan (S)
Christina Brofalk (C) §§ 1-7, 926
Mattias Peterson (C)
Kaj Bergenhill (M)
Göran Malmestedt (M)
Minna Ahokas (M)
Martin Normark (L)
Kerstin Åkare (V)

Övriga deltagare

Anna-Lena Örvander, sekreterare, Mathias Rantanen tf. tillväxtchef §§ 1-11,
Maria Johansson, kommundirektör, Andrea Andersson, projektledare § 24
Erika Lind, utredare § 24 och Mathias Forsberg, näringslivschef § 20

Utses att justera

Anna Norberg (MP)

Justeringens plats och tid

Fredrik Kjos (M)

Kommunledningskontoret 2016-02-09
kl.8:30

Paragrafer

§§ 1 - 26

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Camilla Janson

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

Justerare

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

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

Anna Norberg (MP)

Fredrik Kjos (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Datum för anslags uppsättande:

2016-02-09

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-03-01
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-02-03

Innehållsförteckning
§1
§2

Prioritering av planuppdrag 2016

§3

Avtal rörande campingplats och badplats –
First Camp

7

§4

Yttrande i överklagande i fråga om
utvidgat strandskydd

9

§5
§6

Planuppdrag- södra Finnsta

13
14

§7

Begäran om planändring Viby 19:1 (NCC)

15

§8

Begäran om planändring Kungsängens
kyrkby 2:164 (Gjuteritomten)

16

§9

Beslut om antagande av detaljplan för Viby
19:39 m.fl., nr 1303

18

§ 10

Inrättande av miljöstipendium för
Upplands-Bro kommuns interna
miljöarbete

20

§ 11

Uppdrag att utreda kostnaderna för att
köpa in vindkraftverk
Nämndbudget 2016 för Kommunstyrelsen

22

§ 13

Medborgarförslag om föräldraprogram
(t.ex. ABC) i Upplands-Bro kommun

27

§ 14

Medborgarförslag om att bygga en lekplats
för alla åldrar centralt i Bro

28

§ 15

Motion om permanent motionslokal för
pensionärer och boende i service/
trygghetsboendet i Kungsängen samt för
boende på Kungsgården

29

§ 16

Motion om utredning av möjligheten till att
laga mat från grunden till pensionärer inom
hemtjänst och äldreboende

32

§ 17

Motion om härbärge som kan användas
som vandrarhem

33

§ 18

Remiss av förslag att ansöka om
Regionbildning i Stockholms län

35

§ 19

Upphandlingspolicy för Upplands-Bro
kommun

37

§ 20

Antagande av ny sponsorpolicy för
Upplands-Bro kommun

38

§ 12

Riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal

Beslut om samråd - förslag till ändring av
detaljplan för del av Kungsängens-Tibble
1:471 och 1:338 (Tibbleskogen)

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

2016-02-03

§ 21

Lokalresursplan

40

§ 22

42

§ 23

Reviderade regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
Anställning av tillväxtchef

§ 24

Rapporter

44

§ 25

Delegationsbeslut

45

§ 26

Anmälningar

46

Justerandes sign

43

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§1

2016-02-03

Prioritering av planuppdrag 2016
Dnr KS 16/0024

Beslut
Arbetet med detaljplaner ska ske efter den prioritetsordning som finns
redovisad som bilaga till Tillväxtkontorets skrivelse med ändring i planprioritet
4 för Verkaviken och Sågbacken som får tillägg under rubrikerna skede och
kommentar enligt följande:
Skede
Arbete pågår med gatukostnadsutredning för hela Ådöhalvön. Arbete med
planprogram påbörjas efter avslutat planarbete för Ådöskog
Kommentar
Ingår i planprogram för Ådöhalvön. Omvandlings och förtätningsområde.
Analys av gatukostnader för hela programområdet pågår.
Gatukostnadsutredning krävs. Arbete med planprogram påbörjas efter avslutat
planarbete för Ådöskog.
_____________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), Yvonne Stein (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte i
beslutet.
____________

Förslag till beslut
Arbetet med detaljplaner ska ske efter den prioritetsordning som finns
redovisad som bilaga till Tillväxtkontorets skrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan-Erik Björk (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommundirektörens
förslag till beslut med ändring gällande planprioritet 4 för Verkaviken och
Sågbacken som får tillägg under rubrikerna skede och kommentar enligt
följande:
Skede
Arbete pågår med gatukostnadsutredning för hela Ådöhalvön. Arbete med
planprogram påbörjas efter avslutat planarbete för Ådöskog

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 1
Kommentar
Ingår i planprogram för Ådöhalvön. Omvandlings och förtätningsområde.
Analys av gatukostnader för hela programområdet pågår.
Gatukostnadsutredning krävs. Arbete med planprogram påbörjas efter avslutat
planarbete för Ådöskog.

Sammanfattning
Prioritering av planärenden redovisas normalt till Kommunstyrelsen 1-2 gånger
per år. Detta gjordes dock senast maj 2014. Planlistan redovisar pågående
detaljplanearbeten där uppdrag lämnats av Kommunstyrelsen eller
motsvarande. För närvarande finns 34 stycken beslutade och pågående
planuppdrag.

Beslutsunderlag
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2016
Upprättat förslag till prioriteringslista med tillhörande kartbilaga

Protokollsanteckning
Lisa Edwards (C) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi anser att planen för, Del av Bro-Råby 3:128 (Svenska kyrkan), ska få
prioritet 3.
Eftersom det fortfarande är oklart vad som ska ske med EON-tomten vill vi
invänta besked om detta eftersom dessa två områden har stor inverkan på
varandra och Bro Centrums verksamheter. Dessa två ”tomters” eventuella
parkeringsbehov ska ej ta centrumparkeringen i anspråk.”
Beslutet skickas till:
• Kommundirektör
• Tillväxtchef
• Plan- och exploateringschef
• Bygg- och miljöchef
• Teknisk chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (48)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§2

2016-02-03

Riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal
Dnr KS 15/0480

Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för
exploateringsavtal i enlighet med Tillväxtkontorets förslag.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav tidigare i september Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
en markstrategi, där riktlinjer för markanvisning samt riktlinjer för
exploateringsavtal tas fram som ett första steg i arbetet. Den 1 januari 2015
började en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) att
gälla. Lagen anger att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar som
ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Från 1 januari 2015 har plan- och bygglagen kompletterats med bestämmelser
om exploateringsavtal. Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, så ska
kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal.
Då Upplands-Bro kommun har arbetat med markanvisningar och
exploateringsavtal behöver kommunala riktlinjer tas fram.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2015
Verksamhetsplan 2015
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Beslutet skickas till:
• Tillväxtchef
• Plan- och exploateringschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§3

2016-02-03

Avtal rörande campingplats och
badplats – First Camp
Dnr KS 15/0841

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hyresavtal mellan UpplandsBro 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
_____________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hyresavtal mellan UpplandsBro 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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommundirektörens förslag till beslut med revideringen i förslaget till avtal
gällande § 10 som får följande lydelse:
Hyresgästen äger rätt att hyra ut campingstugor samt platser för campingstugor
i andra hand, dock ej för permanentboende, asylboende eller till något annat av
Migrationsverkets verksamheter.

Sammanfattning
Björknäs Camping ligger på Ådöhalvön, beläget vid Mälaren strax sydväst om
Rättarboda och Bro samhälle och har ca 70 campingplatser och 52 stugor.
Campingen och Björknäs Gård hyrdes tidigare ut till två privatpersoner som
drev campingrörelse. Verksamheten lades ut till försäljning och 2015 köpte
företaget First Camp Sverige AB den. First Camp Sverige AB har i
diskussioner med Upplands-Bro kommun beskrivit sina planer för hur att
utveckla campingen. Sammantaget är avsikten att göra en stor satsning på
området genom upprustning och utveckling av campingen under de kommande
åren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 3
I samband med övertagandet skrevs en avsiktsförklaring mellan First Camp
Sverige AB och Upplands-Bro kommun som bland annat innebär att ett längre
hyresavtal ska skrivas och att en process ska inledas som syftar till att området
på sikt ska övergå till tomträtt. Syftet med förslaget till 30-årigt hyresavtal är
att uppfylla kommunens åtagande i avsiktsförklaringen. Intill
Fortsättning § 3
campingen ligger en badplats som First Camp Sverige AB önskar utveckla och
sköta. Då kommunen lägger stor vikt vid att den även i framtiden ska vara
tillgänglig för allmänheten ska den inte heller på sikt övergå till tomträtt.
Därför föreslås ett separat nyttjanderättsavtal på 25 år för allmän badplats och
parkering.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, 23 december 2015

•

Planprogram för Ådöhalvön, Godkänt KS 18 april 2012, § 37

•

Avsiktsförklaring First Camp, Björknäs Camping och stugby, 9 maj
2015

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Tillväxtkontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
"Sverigedemokraterna anser att First Camp bröt mot den avsiktsförklaring som
upprättats med Upplands-Bro kommun. Anledningen till detta är texten där
First Camp ska verka för att utveckla campingverksamheten på Björknäs
Camping och Stugby på ett bra sätt för kommunens invånare och besökande
turister.
Att istället starta upp ett asylboende, om än temporärt, och sedan totalt
misslyckats med att upprätthålla en skälig levnadsstandard får ses som
kontraproduktivt för kommunens invånare och potentiellt besökande turister.
Det rapporterades i två omgångar på SVT (den 14 januari 2016 och den 18
januari 2016) om bristerna i asylboendet. Detta framställde givetvis UpplandsBro kommun i dålig dager. Migrationsverket såg ingen annan möjlighet än att
säga upp avtalet med First Camp eftersom att First Camp bröt mot avtalet.”
Beslutet skickas till:
• First Camp Sverige AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§4

2016-02-03

Yttrande i överklagande i fråga om
utvidgat strandskydd
Dnr KS 15/0214

Beslut
1. Kommunen yttrar sig till Regeringskansliet, i överklagande i fråga om
utvidgat strandskydd, enligt Tillväxtkontorets förslag till yttrande den
19 januari 2016.
2. Koalitionen (S, Mp, C och Kd) ser positivt på ett utvidgat generellt
strandskydd på 300 meter med möjlighet till undantag t.ex. för att möta
behovet av att bygga fler bostäder. Framtida generationers tillgång till
natur- och rekreationsområden i strandnära lägen och historiska miljöer
måste mötas med stor hänsyn vid nybebyggelse.
_____________

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig till Regeringskansliet, i överklagande i fråga om utvidgat
strandskydd, enligt Tillväxtkontorets förslag till yttrande den 19 januari 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan-Erik Björk (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets
förslag till beslut med tillägg att Koalitionen (S, Mp, C och Kd) ser positivt på
ett utvidgat generellt strandskydd på 300 meter med möjlighet till undantag
t.ex. för att möta behovet av att bygga fler bostäder. Framtida generationers
tillgång till natur- och rekreationsområden i strandnära lägen och historiska
miljöer måste mötas med stor hänsyn vid nybebyggelse.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), Yvonne Stein (L) och Johan Tireland (SD) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets förslag till beslut och avslår
Camilla Jansons (S) med fleras förslag på tillägg.

Sammanfattning
Länsstyrelsen beslutade om det utvidgade strandskyddet den 16 september
2014. Upplands-Bro valde då att överklaga Länsstyrelsens beslut till
regeringen. Länsstyrelsen har sedan av Regeringskansliet, Miljö- och
energidepartementet fått möjlighet att yttra sig över de överklaganden som
inkommit i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 4
Kommunen har nu getts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens yttrande.
Länsstyrelsen vidhåller att strandskyddets utbredning bör kvarstå i enlighet
med det nu överklagade beslutet. Länsstyrelsen hävdar att underlag och
värdebeskrivningar är tillräckliga för att kunna ligga till grund för beslut om
utvidgat strandskydd
Tillväxtkontoret har tagit fram ett förslag till yttrande daterat den 19 januari
2016. Kontoret vill i yttrandet framhålla att strandskyddet och dess syften är
viktiga. Vi ifrågasätter inte vikten av strandskyddets betydelse eller behovet av
utvidgat strandskydd. Kontoret delar däremot inte Länsstyrelsens bedömning
när det gäller omfattningen och skalan på det utvidgade strandskyddet för
Upplands-Bro kommun. Kontoret anser att kommunen ska vidhålla sitt
överklagande och de skäl som redovisas där. Skälen i överklagandet förtydligas
i kontorets förslag till yttrande och Länsstyrelsens argument bemöts. Kontoret
kompletterar också med ytterligare uppgifter och underlag i ärendet, se bilagor
till yttrandet.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, den 19 januari 2016

•

Tillväxtkontorets analys av bebyggd/exploaterad yta och strandskydd i
Upplands-Bro, den 19 januari 2016.

•

Regeringsdepartementets brev till Upplands-Bro kommun för
kännedom och eventuellt yttrande, den 9 december 2015, inkom den 11
december 2015. Brevet innehåller en kopia av aktbilaga 7, det vill säga
Länsstyrelsens yttrande över överklaganden i fråga om utvidgat
strandskydd i Upplands-Bro kommun, den 16 november 2015.

•

Kommunens underlag till Länsstyrelsens uppdrag angående
tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen,
KS § 160, den 9 december 2015.

•

Planprogram Norra Stäksön, samrådsversion våren 2015, samråd 10 juli
till och med 15 september 2015.

•

Vattenplan för Upplands-Bro kommun, antagen av
Kommunfullmäktige, KF § 79, den 9 september 2015.

•

Kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut om utvidgat
strandskydd för Upplands-Bro-kommun, den 10 oktober 2014.

•

Kommunstyrelsens beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut om
utvidgat strandskydd, KS § 132, den 1 oktober 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 4
•

Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd, den 16 september 2014

•

Samrådsförslag av fördjupad översiktsplan för landsbygden i UpplandsBro, Landsbygdsplan FÖP 2014, den 3 juni 2014, reviderad den 25 juni
2014.

•

Kommunens yttrande till Länsstyrelsen över förslag till beslut om
utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun, daterad den 24
september 2013, expedierad den 9 oktober 2013.

•

Kommunstyrelsens beslut om att yttra sig över Länsstyrelsens remiss av
förslag till beslut om utvidgat strandskydd, KS § 122 den 25 september
2013.

•

Länsstyrelsens remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för
Upplands-Bro kommun, den 4 juni 2013.

•

SCB. Statistiska meddelanden. MI 50 SM 1102. Utkom den 19 oktober
2011.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Camilla Jansons (S) med fleras förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) med
fleras förslag röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Mary Svensson (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Anna Norberg (MP)
Jan-Erik Björk (KD)
Lisa Edwards (C)
Fredrik Kjos (M)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Vesna Rajic (M)
Anders Åkerlind (M)
Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)
Justerandes sign

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 4
Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster för att Camilla Jansons (S) med fleras
förslag till beslut mot 7 nej-röster för Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till
beslut. Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons
(S) med fleras beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Vi ser med tillfredställelse på tjänstemannayttrandet som går i samma anda
som alliansens tidigare ställningstagande i frågan om det utvidgade
strandskyddet.”
Johan Tireland (SD) instämmer med Fredrik Kjos (M) med fleras reservation.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”I enlighet med den protokollsanteckning som undertecknades den 1 oktober
2014 av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står vi fast vid att
den generella regeln med 300 meter strandskydd är bra.
Därmed behöver vi inte framföra något annat i vårt yttrande till
Regeringskansliet.”
Beslutet skickas till:
• Regeringskansliet, Miljö- och energi departementet
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§5

2016-02-03

Planuppdrag- södra Finnsta

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.
____________

Sammanfattning
Fastighetsbolaget D.Carnegie & Co äger ett tjugotal trevåningshus i södra
delen av Finnsta. Husen byggdes i början av sjuttiotalet och de behöver nu
renoveras. I samband med en sådan renovering vill man också se över
möjligheterna att ta ett större utvecklingsgrepp på hela området och av den
anledningen är man intresserad av att ta fram en ny detaljplan. Bland annat vill
man undersöka möjligheten att bygga på en våning på befintlig bebyggelse
men också att komplettera med flera hus, dels i tomma ytor och dels längs
Enköpingsvägen där det i dagsläget finns outhyrda parkeringsplatser. Man vill
också skapa en större variation i området genom att komplettera
bostadsbebyggelsen med lokaler för verksamheter och butiker.
Det tilltänkta planområdet avgränsas i öster av Lejondalsvägen och i söder av
Enköpingsvägen. Västerut tar Bro centrum vid och norrut övergår den i
radhusbebyggelse.
I ÖP 2010 står att ”Enköpingsvägen bör på sikt kunna bli mer av en stadsgata
genom Bro än en traditionell landsväg.”
En omdaning av Finnsta och Enköpingsvägen kan förändra känslan av att det
finns en barriär mellan gamla och nya delen av Bro. Därför bör särskilt fokus
läggas på kopplingarna mellan norra och södra sidan av vägen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2016
Kommunikation kring förstudie och utvecklingsplaner den 13 maj 2014
Översiktsplan 2010 antagen av Kommunfullmäktige den15 december
2015, Kf § 162
Grönplan, antagen av Kommunfullmäktige den 18 december 2008,Kf §
137

Beslutet skickas till:
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§6

2016-02-03

Beslut om samråd - förslag till ändring
av detaljplan för del av KungsängensTibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen)

Beslut
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och
1:338 (Tibbleskogen) skickas ut för samråd.
_____________

Sammanfattning
Planförslaget innebär att det görs ett tillägg till gällande detaljplan nr 0901 som
medför en ändring av hur stor andel av en fastighet som får bebyggas
(byggrätten). Ändringen i denna del avser ett avgränsat område i nordvästra
delen.
Två nya planbestämmelser införs som ändrar byggrätten för fastigheter
avsedda för tvåbostadshus samt ger dessa möjlighet att styckas till två
fastigheter.
Ett tillägg med bestämmelse för tekniska anläggningar läggs också till för att
tillgodose behovet av transformatorstation samt pumpstationer för VA.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2015
Gällande detaljplan, Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471
och1:338 (Tibbleskogen)
Kommunstyrelsens beslut om ändring av detaljplan den 4 februari
2015, § 5
Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag den 11 november 2015, §
138.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471
och1:338 (Tibbleskogen), samrådshandling den 21 december 2015.
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§7

2016-02-03

Begäran om planändring Viby 19:1
(NCC)
Dnr KS 15/0847

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.
_____________

Sammanfattning
Fastighetsägarna till fastigheterna Viby 19:1, AB Civic och Viby 19:96, NCC
Property Tjugonio AB har begärt planändring avseende detaljplan nr 0603 som
vann laga kraft 2013-04-06, samt upphävande av del av detaljplan 8203.
Området ligger i Brunna.
Syftet med planändringen är att underlätta kommande
fastighetsbildningsåtgärder samt att utvidga kvartersmarken något med en
remsa mellan fastigheten Viby 19:1 och E18.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse 20 januari 2016

Beslutet skickas till:
• AB Civic
• NCC Property Tjugonio AB
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 (48)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§8

2016-02-03

Begäran om planändring Kungsängens
kyrkby 2:164 (Gjuteritomten)
Dnr KS 15/0861

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
_____________

Sammanfattning
Företaget Svartviken 3B AB/Riksbyggen ekonomisk förening INMEC har
inkommit med en begäran om planändring gällande fastigheten Kungsängens
kyrkby 2:164, även kallad ”gjuteritomten”.
Förslaget innebär en komplettering av bebyggelses i centrala Kungsängen med
cirka 180 lägenheter. Den södra delen av fastigheten är tänkt för hyresrätter
och den norra delen for bostadsrätter.
I översiktsplan 2010 framhålls att områdena inom rimliga gångavstånd till
pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen är särskilt intressanta
för förtätning. Kungsängens tätort har goda förutsättningar att inrymma
betydligt fler bostäder.

Beslutsunderlag
•

Översiktsplan 2010,antagen av Kommunfullmäktige den 15 december
2011, Kf § 162

•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2016

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (48)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 8

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och ha mjuka
övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder.”
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet ser fram emot att det byggs bostäder i flerfamiljshus i ett
centralt läge. Närheten till Kungsängens centrum och närheten till pendeltåget
gör Gjuteritomten till en bra placering för bostäder. Dessutom gläder vi oss att
möjligheten för allmänheten att kunna röra sig längs med vattnet ska
garanteras.
Men då det är stor brist på hyresrätter i vår kommun anser vi att det ska vara
minst 50 % hyresrätter i planerna.”
Beslutet skickas till:
• Företaget Svartviken 3B AB
• Riksbyggen ekonomiska förening INMEC
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§9

2016-02-03

Beslut om antagande av detaljplan för
Viby 19:39 m.fl., nr 1303
Dnr KS 15/0258

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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.)
_______________

Sammanfattning
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra expansion av två befintliga
industrifastigheter inom Brunna industriområde. Svenska Väg AB som har sin
verksamhet i området har ett behov av att utöka sin fastighet (Viby 19:38 och
Viby 19:39) för att skapa en rationellare hantering av utrustning och material
som används i verksamheten. Planområdet är cirka 1,3 hektar och ligger vid
Energivägens slut ungefär 4 km från Kungsängens centrum. Området
avgränsas i norr och väster av planlagd parkmark. Parkmarken tillhör
fastigheten Viby 19:18 som ägs av kommunen. I öster och söder avgränsas
området av industrimark och transformatorstation.
Planförslaget innebär att industrimarken utökas norrut och att en mindre del
mark byter möjlig användning från park till industriändamål.
Antagandehandlingarna grundar sig på ett detaljplaneförslag som varit ute på
granskning från 19 oktober till och med 17 november 2015. Ett utlåtande med
inkomna granskningssynpunkter och plan- och exploateringsavdelningens
kommentarer till dessa har upprättats 17 december 2015.
Kommunen bedömer att de kompletteringar och revideringar som har gjorts
efter granskning är av begränsad omfattning och anser inte att detaljplanen
behöver ställas ut för granskning igen.
Kommunens behovsbedömning visade att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra risk för betydanden miljöpåverkan. Detta ställningstagande har stämts av i ett samråd med Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Brunna industriområde, utvecklingsprogram.

•

Gällande stadsplan, 7206.

•

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut om planuppdrag
den 18 september 2013, § 39.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 (48)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Kommunstyrelsens beslut om samråd den 5 november 2014, § 156.

Fortsättning § 9
•

Kommunstyrelsens beslut om granskning den 7 oktober 2015 § 117.

•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 29 december 2015.

Beslutet skickas till:
• Svenska Väg
• Länsstyrelsen Stockholm
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 10

2016-02-03

Inrättande av miljöstipendium för
Upplands-Bro kommuns interna
miljöarbete
Dnr KS 15/0838

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.
5. § 4 i stadgar för miljöstipendiet får lydelsen: Förslag på stipendiat
lämnas av kommunens verksamheter. Stipendiat kan utses utan att
förslag inkommit. Utdelning kan anstå om lämpliga kandidater saknas.
Om så sker överförs de medel som avsatts till nästkommande års
stipendium.
__________

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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut med tillägget i stadgar för miljöstipendiet
under § 4, med lydelsen: Om så sker överförs de medel som avsatts till
nästkommande års stipendium.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 10

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun tas en klimatkompensation ut för flygresor, vilken
innebär att verksamheten ska ”betala” ytterligare 10 % som kompensation vid
flygresa.
Upplands-Bro kommun påverkar miljön genom alla verksamheter som t.ex.
energianvändning, transporter, avfall, vattenanvändning, upphandling,
utbildning, planering och exploatering, kemikalieanvändning. Det är sålunda
viktigt att stimulera enskilda medarbetares engagemang för att Upplands-Bro
kommun skall kunna minska sin miljöpåverkan. Att inrätta ett internt
miljöstipendium är ett sätt.

Beslutsunderlag
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2015
Kommunstyrelsen beslut från den 24 april 2013, Ks § 50 rörande en
klimatkompensation avseende flygresor

Beslutet skickas till:
• Tillväxtkontoret
• Socialkontoret
• Utbildningskontoret
• Kultur- och fritidskontoret
• Upplands-Bro Hus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 11

2016-02-03

Uppdrag att utreda kostnaderna för att
köpa in vindkraftverk
Dnr KS 15/0281

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.
_____________

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträden den 6 november 2013 togs frågan
rörande ”Uppdrag att utreda kostnaderna för att köpa in vindkraftverk” upp för
beslut (KS § 139). Beslutet blev att ”ärendet återremitteras med att utreda föroch nackdelarna med att investera i del av vindkraftsanläggning samt eventuell
samverkan med grannkommuner.”
I Regeringens budgetproposition (2015/16:1) för 2016 så ändras reglerna för
undantag från skatteplikt för elektrisk kraft.
Detta innebär sålunda att de ekonomiska förutsättningarna för Upplands-Bro
kommun att investera i el som produceras via vindkraft inte längre existerar.
Detta oaktat eventuell samverkan med grannkommuner.
Då Upplands-Bro kommun redan idag köper in el som produceras enligt bra
miljöval så finns det heller ingen påtaglig miljönytta i att kommunen skulle
investera i vindkraft utifrån ett kommunalt perspektiv.
I detta sammanhang torde det emellertid vara av vikt att ta upp en än mer
central aspekt avseende energiförbrukning - och ett mer kostnadseffektivt
alternativ till att överväga investering i vinkraftsproducerad el –
energieffektivisering.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2015
Beslutsunderlag för investering i vindkraft, Upplands-Bro kommun,
den 30 januari 2013, SWECO
Regeringens budgetproposition (2015/16:1)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 11
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Tillväxtkontoret
Socialkontoret
Utbildningskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro Hus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 12

2016-02-03

Nämndbudget 2016 för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0023

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.
____________

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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) föreslår att Kommunstyrelsen
återremitterar ärendet för att tydliggöra måltalen, komplettera indikatorer med
siffror som anger vilken nivå som utgör utgångsläge och text med vad man vill
uppnå.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2015 om budget 2016 för
kommunen. Nämnder och styrelser ska därefter upprätta en nämndbudget som
fördelar den av Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nämndbudget för
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.
Den totalt driftbudgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 101 470 tkr. Till
Tekniska nämnden överförs 250 tkr. För 2016 blir således Kommunstyrelsens
driftbudgetram 101 220 tkr.
Förslaget har behandlats vid samverkansgrupp den 11 januari 2016.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 12

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets skrivelse den 11 januari 2016

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar i ärendet idag röstar Ja. Den som
vill att Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja-röst
Nej-röst
Avstår
Catharina Andersson (S)
X
Annika Falk (S)
X
Mary Svensson (S)
X
Sara Ridderstedt (MP)
X
Anna Norberg (MP)
X
Jan-Erik Björk (KD)
X
Lisa Edwards (C)
X
Fredrik Kjos (M)
X
Marcus Sköld (M)
X
Lisbeth Waern (M)
X
Vesna Rajic (M)
X
Anders Åkerlind (M)
X
Johan Tireland (SD)
X
Camilla Janson (S)
X
Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot sju
(7) nej-röster för att ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 12
”Vi kan konstatera att den internbudget som framlagts av majoriteten i
Kommunstyrelsen nästan helt saknar tydliga måltal som gör att måluppfyllelse
kan följas upp. För indikatorerna finns inga siffror som anger från vilken nivå
man utgår eller vad man vill uppnå. Denna typ av vaghet och otydlighet i vad
målen står för kännetecknar hela dokumentet. Liberalerna och Moderaterna
anser att mål ska vara konkreta, mätbara och uppföljningsbara. Om
indikatorerna inte tydliggjorts i siffror så saknas detta grundläggande krav.
Liberalerna och Moderaterna vill därför återremittera det framlagda
budgetförslaget för Kommunstyrelsen.”
Beslutet skickas till:
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 13

2016-02-03

Medborgarförslag om föräldraprogram
(t.ex. ABC) i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 15/0685

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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.
____________

Sammanfattning
Den 20 april 2015 inkom ett medborgarförslag från nio personer som föreslår
att Upplands-Bro kommun ska inrätta ett bra föräldraprogram som exempelvis
programmet ABC (Alla barn i centrum). Kommunfullmäktige beslutade att
lämna vidare medborgarförslaget till Socialnämnden och Utbildningsnämnden
för yttrande.
I Socialkontorets verksamheter finns för närvarande inte någon liknande
föräldrautbildning. Utbildningskontorets aktuella verksamheter arrangerar inte
heller någon föräldrautbildning som riktar sig till familjer med något äldre
barn. Denna form av föräldraprogram skulle kunna vara ett utvecklingsområde
i den samverkan som finns med Landstinget och/ eller Utbildningskontoret i
form av bland annat ”första linjens psykiatri” och/ eller det
familjecentralsliknande arbetet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015
Socialnämndens beslut § 115 den 29 oktober 2015
Utbildningsnämndens beslut § 92 den 27 oktober 2015
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 46 den 3 juni 2015
Medborgarförslag som kom in den 20 april 2015

Beslutet skickas till:
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden
• Förslagsställarna
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 14

2016-02-03

Medborgarförslag om att bygga en
lekplats för alla åldrar centralt i Bro
Dnr KS 15/0684

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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.
____________

Sammanfattning
Den 20 april 2015 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny lekplats
för både yngre och äldre barn centralt i Bro. Medborgarförslaget är
undertecknat av femton personer. Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni
2015 att lämna över ärendet till Tekniska nämnden för yttrande.
Under 2015 har kommunen genomfört medborgardialogen ”Projekt
Drömpark”. Initiativet syftar till att samla in medborgarnas idéer kring lek och
aktivitetsytor i kommunen. I samband med dialogen har det framkommit att det
finns önskemål om flera platser för utelek i kommunen. Förslag från
medborgardialogen omsätts därför under hösten 2015 på bland annat tre
lekplatser i Bro.
Tekniska nämnden föreslår att medborgarförlaget studeras vidare i det fortsatta
arbetet med att utveckla och planera för kommunala lekplatser.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan ställer
sig bakom Tekniska nämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015
Tekniska nämndens beslut § 67 den 26 oktober 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 45 den 3 juni 2015
Medborgarförslag som kom in den 20 april 2015

Beslutet skickas till:
• Tekniska nämnden
• Förslagsställarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 15

2016-02-03

Motion om permanent motionslokal för
pensionärer och boende i service/
trygghetsboendet i Kungsängen samt
för boende på Kungsgården
Dnr KS 15/0444

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Socialkontoret får i uppdrag att utreda frågan om en permanent motionslokal
för boende i service/ trygghetsboendet i Kungsängen och Kungsgården.
_____________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Socialkontoret får i uppdrag att utreda frågan om en permanent motionslokal
för boende i service/ trygghetsboendet i Kungsängen och Kungsgården.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) föreslår att Kommunstyrelsen ska
besluta enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägget att
utredningsuppdraget även ska innebära att Socialkontoret får i uppdrag att
utreda när aktuell målgrupp kommer att kunna utnyttja lokalen, så att det
möjliggör för andra att utnyttja lokalen vid övriga tider.
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) och Kerstin Ahlin (S) har i en motion den 7 april 2014
föreslagit att en permanent motionslokal ska iordningställas i de lokaler där
dagcentralen låg i Kungsängen. Motionärerna har blivit uppmärksammade på
att det finns ett behov av ett permanent motionsrum för pensionärer och boende
i service/trygghetsboendet i Kungsängen samt för boende på Kungsgården.
Socialkontoret arbetar aktivt med förebyggande insatser för äldre för att
undvika fysisk och psykisk ohälsa hos målgruppen. Kontoret vill därför utreda
förslaget om en permanent motionslokal för pensionärer och boende i service/
trygghetsboendet i Kungsängen samt för boende på Kungsgården som ett led i
förebyggande insatser för äldre. Socialnämnden bifaller Socialkontorets förslag
till yttrande. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i
ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 15

Beslutsunderlag
•
•
•

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2015
Socialnämndens beslut § 113 den 29 oktober 2015
Motion, Camilla Janson (S) och Kerstin Ahlin (S) om permanent
motionslokal för pensionärer och boende i service/ trygghetsboendet i
Kungsängen samt för boende på Kungsgården den 7 april 2015
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2015

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Camilla Jansons (S) förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) förslag
till beslut röstar ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik
Kjos (M) med fleras förslag till beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja-röst
Nej-röst
Avstår
Catharina Andersson (S)
X
Annika Falk (S)
X
Mary Svensson (S)
X
Sara Ridderstedt (MP)
X
Anna Norberg (MP)
X
Jan-Erik Björk (KD)
X
Lisa Edwards (C)
X
Fredrik Kjos (M)
X
Marcus Sköld (M)
X
Lisbeth Waern (M)
X
Vesna Rajic (M)
X
Anders Åkerlind (M)
X
Johan Tireland (SD)
X
Camilla Janson (S)
X
Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster för att Camilla Jansons (S) förslag till
beslut mot 7 nej-röster för Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till beslut.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 15

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden
• Socialdemokraterna i Upplands-Bro

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 16

2016-02-03

Motion om utredning av möjligheten till
att laga mat från grunden till
pensionärer inom hemtjänst och
äldreboende
Dnr KS 15/0445

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen angående utredning av möjligheten till att laga mat från grunden till
pensionärer inom hemtjänst och äldreboende anses besvarad.
_____________

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Upplands-Bro kommun föreslår i en motion att
”möjligheten till att laga mat från grunden och servera densamma till
pensionärerna inom hemtjänsten, boende på servicehuset/ hemtjänsten samt
Kungsgården ska utredas”.
Socialnämnden arbetar aktivt och långsiktigt med frågan om att mat för äldre
tillagas från grunden. Den mat som idag serveras inom äldreomsorgen i
Upplands-Bro kommun är till stora delar producerad av Utbildningskontorets
kostenhet där all mat tillagas från grunden.
I dagsläget har brukarna inom hemtjänsten möjlighet att ansöka om hemlagad
mat. Av de som ansökt har alla beviljats hemlagad mat. Dock är det ännu
relativt få av de äldre som ansökt om denna specifika insats.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2015
Socialnämndens beslut § 61 den 28 augusti 2014
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2014
Motion, Camilla Janson (S) och Kerstin Ahlin (S) om att laga mat inom
äldreomsorgen, Dnr 2014-000342

Beslutet skickas till:
• Socialnämnd
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 17

2016-02-03

Motion om härbärge som kan användas
som vandrarhem
Dnr KS 15/0687

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om härbärge som kan användas som vandrarhem anses besvarad.
_____________

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) har i en motion som inkom den 23 april 2015 föreslagit att
kommunen ska inrätta ett härbärge. Motionären föreslår att härbärget kan
användas som vandrarhem för turister på sommaren då kommunen har brist på
billiga övernattningsmöjligheter.
Socialkontoret genomförde på uppdrag från Socialnämnden hösten 2014 en
fördjupad utredning om ett eventuellt införande av lågtröskelboende i
Upplands-Bro kommun. Där sågs även bostadsalternativet härbärge över och
bostadsbehovet i kommunen inventerades. Utredningen visade att
boendealternativet ”Bostad först” är det mest fördelaktiga för de av
kommunens invånare som är hemlösa och/ eller utestängda från
bostadsmarknaden.
Socialkontoret gör bedömningen att kommunens egna bostadsbehov inte är
tillräckligt omfattande för att inrätta ett härbärge till en rimlig kostnad.
Socialnämnden bifaller Socialkontorets förslag till yttrande.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i ärendet och
bedömer motionen som besvarad.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015
Socialnämndens beslut § 114 den 29 oktober 2015
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2015
Motion, Kerstin Åkare (V) om härbärge som kan användas till
vandrarhem den 23 april 2015

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”I FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter kan vi i artikel 25 läsa att var
och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna familjens hälsa
och välbefinnande, inklusive mat, kläder bostad, ….osv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 17
Därför anser Vänsterpartiet att det är sorgligt att Upplands-Bro kommun inte
kan visa kurage och gå före när det gäller att skapa tillfälliga boenden för
människor som är i behov av det.
Det finns exempel på kommuner som vi kan ha som förebild.
I Karlstads beslutade man (2015) att använda marken där det förut funnits en
campingplats för att ställa upp det vi i dagligt tal kallar baracker för boenden så
att EU-migranterna inte ska behöva bosätta sig lite här och där i undermåliga
boställen.
Kommunen tillhandahåller dessutom hygienutrymmen medan de boende får stå
för städning.
För detta tar man ut en symbolisk avgift.
Varför kan inte Upplands-Bro Kommun göra det också?”
Beslutet skickas till:
• Socialnämnden
• Vänsterpartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 18

2016-02-03

Remiss av förslag att ansöka om
Regionbildning i Stockholms län
Dnr KS 15/0798

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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.
______________

Sammanfattning
Aktuell remiss rör att Stockholms läns landsting avser att ansöka hos
regeringen om att den 1 januari 2018 överta det regionala utvecklingsansvaret
enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) (bilaga
1). Ett riksdagsbeslut behöver fattas före sommaren 2017 för att Region
Stockholm ska kunna bildas den 1 januari 2018. Det är ett krav från regeringen
att berörda kommuner bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige i
Stockholm beslutar om att ansöka om att bilda region.
En regionbildning medför att Stockholms läns landsting, förutom nuvarande
arbetsuppgifter, även kommer ha det regionala utvecklingsansvaret som idag
ligger på statlig nivå via myndigheten länsstyrelsen. Den föreslagna regionen
kommer att ha ett direktvalt politiskt organ och geografiskt motsvara
nuvarande Stockholms län.
Kommunledningskontoret rekommenderar att tillstyrka förslaget att
Stockholms läns landsting ansöker hos regeringen om att det bildas en region
med direktvalt regionfullmäktige för Stockholms län.
Kommunledningskontoret ser ett behov av ett fördjupat samråd som rör frågor
om den nya regionens organisation samt uppgifter, samverkan mellan region
och länsstyrelse, samverkan med närliggande regioner, former för inflytande
för och samverkan mellan kommuner inom den nya Stockholmsregionen.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016
Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län,
diarienummer LS 2015-0997

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 18
Beslutet skickas till:
• Stockholms läns landsting senast den 29 februari 2016 genom e-post till
registrator.lsf @sll.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 19

2016-02-03

Upphandlingspolicy för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 15/0692

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslaget till ny upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar för
Upplands-Bro kommun antas i sin helhet.
______________

Sammanfattning
Med anledning av samhällsutvecklingen gällande hållbar upphandling och
behovet att förtydliga upphandlingspolicyn har kommunledningskontoret
upprättat ett nytt förslag till upphandlingspolicy.
Hållbar upphandling omfattar att ställa miljökrav, etiska krav och sociala krav i
enlighet med rådande lagstiftning och EU direktiv.
Upphandlingspolicyn är en del i arbetet med en hållbar samhällsutveckling.
Rutiner för hållbar upphandling och Tillämpningsanvisningar för
upphandlingspolicyn har tagits fram. Rutinerna för hållbar upphandling och
Tillämpningsanvisningarna är tänkta som levande dokument och kan komma
att ändras om interna rutiner, lagar eller EU-rätt förändras.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Upphandlingspolicy daterad den 6 oktober 2015
Tjänsteskrivelse daterad 6 den oktober 2015
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicyn daterad den 6
oktober
Rutiner för hållbar upphandling daterad den 7 oktober 2015

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 20

2016-02-03

Antagande av ny sponsorpolicy för
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 15/0738

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sponsringspolicy, daterad den 18 januari 2016, antas
2. Godkänna förslaget tillägg av punkt 12 § 7 i Kommunstyrelsens reglemente
3. Punkt 4.2 revideras och får följande text:
• Sponsringsbelopp över 50 000 kronor beslutas av Kommunstyrelsen efter
beredning i beredningsgruppen.
• Sponsringsbelopp under 50 000 kronor beslutas av berörd chef.

Förslag till beslut
1. Sponsringspolicy, daterad den 18 januari 2016, antas
2. Godkänna förslaget tillägg av punkt 12 § 7 i Kommunstyrelsens reglemente

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägget under § 4.2 att det
bör framgå att beslut om sponsring under 50 000 kronor beslutas av berörd
chef.

Sammanfattning
Sponsringspolicyn är ett stöd och verktyg för den som arbetar med att ge eller
att ta emot sponsring vid Upplands-Bro kommun. Policyn är även en
vägledning för den som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli
sponsrad av Upplands-Bro kommun.
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder för två eller flera parter
som ska resultera i ömsesidig nytta. Det ska finnas en rimlig proportion mellan
sponsringsbelopp och motprestation.
En kommunal beredningsgrupp behandlar alla ansökningar om sponsring och
utvärderar eventuella befintliga sponsringsavtal i Upplands-Bro kommun.
I den föreslagna sponsringspolicyn föreslås kommunstyrelsen besluta om
sponsringsbelopp som överstiger 50 000 kr. För att möjliggöra detta föreslås
följande tillägg av punkt 13 § 7 i kommunstyrelsens reglemente: kommunens
sponsorverksamhet.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari 2016.
Sponsringspolicy, daterad den 18 januari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 20

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Fredrik Kjos (M) förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
• Kontors-, avdelnings- och stabschefer vid Upplands-Bro kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 21

2016-02-03

Lokalresursplan
Dnr KS 16/0032

Beslut
Förslag till Lokalresursplan för 2015-2019 antas med revideringen att
Förskoleplatser i Bro får prioritet 1 med motiveringen, bland annat
ersättningslokal under byggtid Blommans förskola och Förskoleplatser i
Kungsängen får prioritet 2 med motiveringen bland annat ersättnings lokal för
Blåsippans förskola.
____________

Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2015-2019 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan-Erik Björk (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen antar förslag till lokalresursplan
med revideringen att:
Förskoleplatser i Bro får prioritet 1 med motiveringen, bland annat
ersättningslokal under byggtid Blommans förskola, Förskoleplatser i
Kungsängen får prioritet 2 med motiveringen bland annat ersättnings lokal för
Blåsippans förskola.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till lokalresursplan med revideringen att:
Punkt 3 och punkt 6 på prioriteringslistan placeras sist och övriga punkter
flyttas fram i den ordning de ligger.

Sammanfattning
För att utnyttja befintligt lokalbestånd effektivt och för att möta kontorens och
dess verksamheters lokalbehov över tid måste lokalresursarbetet i kommunen
bli mer strategiskt. Ett verktyg för detta arbete är en lokalresursplan.
Lokalresursplanen beskriver kapaciteten och beläggningen i lokalerna i
dagsläget, verksamheternas förväntade lokalbehov framöver, åtgärdsförslag för
att möta det förväntade behovet och förslag på hur prioriteringen ska ske
mellan framtida projekt. Lokalresursplanen ska revideras årligen så att den
hålls aktuell som styrinstrument i budgetberedningen, denna upplaga av
lokalförsörjningsplan omfattar 2015-2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 21

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2016.
Lokalresursplan 2015-2019

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Camilla Jansons (S) med fleras förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
"Medborgarnas skattepengar ska först och främst tillgodose det egna
samhällets behov. Äldreomsorg, skola, dagis och andra välfärdsområden är av
högre prioritet än att städa upp efter regeringens och migrationsverkets totala
misslyckande när det kommer till asylkaoset de skapat på eget bevåg.
Välfärdssatsningar före massinvandring, trygghet före kaos. Det anser vi
Sverigedemokrater är rätt väg att gå.”
Beslutet skickas till:
• Kommunfastigheter
• Akt
• Samtliga nämnder inom Upplands-Bro kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 22

2016-02-03

Reviderade regler och taxor för,
fritidshem och pedagogisk omsorg
Dnr KS 16/0031

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar de reviderade reglerna och taxorna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
_____________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har den 1 december 2015 godkänt förslaget till regler och
taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Reglerna och taxorna har reviderats med anledning av bland annat beslutet om
att införa ett gemensamt kösystem för kommunala och fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2016
Reviderade Regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Upplands Bro
Utbildningsnämndens beslut den 1 december 2015, § 103.

Beslutet skickas till:
• Utbildningsnämnden
•

Kommunrevisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 23

2016-02-03

Anställning av tillväxtchef
Dnr KS 16/0047

Beslut
Mathias Rantanen anställs som tillväxtchef i Upplands-Bro kommun från och
med den 4 februari 2016.
_____________

Sammanfattning
En rekryteringsgrupp bestående av Camilla Janson (S), Jan Stefansson (KD),
Fredrik Kjos (M), Catharina Andersson (S), Maria Johansson, kommundirektör
och AnnCatrin Brattström, personalchef, har tillsammans med en
rekryteringskonsult arbetat med rekryteringen av ny tillväxtchef. Efter att
slutkandidaten träffat de fackliga organisationerna och ledningsgruppen inom
tillväxtkontoret föreslår rekryteringsgruppen att Kommunstyrelsen beslutar att
anställa Mathias Rantanen som ny tillväxtchef.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Akt
Mathias Rantanen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 24

2016-02-03

Rapporter
Dnr KS 16/0008

Kommundirektörens rapporter
•
•
•

Tema- Återrapportering Demokratidag en den 16 december 2016
Rapport om preliminärt ekonomiskt resultat
PWC pris– Bästa förvaltnings berättelse i årsredovisning 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2016-02-03

Delegationsbeslut

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande, AB UpplandsBrohus, augusti
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande, AB UpplandsBrohus, 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
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.

2016-02-03

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
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 AGSKL
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
Familjerätten § 42 – Detaljbudget år 2016
Familjerätten § 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
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 26
26. Strategier för miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Ingen
övergödning i Stockholms län
27.
§ 103 Reviderade regler och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
28. Protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen för Brandkåren
Attunda den 27 november 2015
29. Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 - Byggnader och transporter i
kommuner och landsting
30. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB den 15 december 2015
31. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus
den 15 december 2015
32. Käppalaförbundets styrelseprotokoll från den 8 december 2015
33. Protokoll från sammanträde med Norrvattens förbundsstyrelse den 2
december 2015
34. Deltagande i konferens för förtroendevald
35. Svar på framställan om ytterligare bussturer
36. Trafikförändringsdokument samt svar på kommuners yttranden
37. Cirkulär 15:43 - Redovisningsfrågor 2015 och 2016
38. Cirkulär 15:44 - Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastinghetsavgift
samt prognos för år 2015
39. Cirkulär 15:42 - Budgetförutsättningar för åren 2015–2019
40. Cirkulär 15:41 - Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
41. Cirkulär 15:45 - Utfall i utjämningssystemen 2016
42. Bmn § 103 Budget 2016 Bygg- och miljönämnden
43. Bmn § 104 Uppdaterad anvisning för Bygg- och miljönämndens
interkontroll 2016
44. Bmn § 106 Kontroll- och åtgärdsplan 2016 för Bygg- och miljönämnden
45. Bmn § 105 Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Bygg- och
miljönämnden
46. Revisionsrapport - Verksamhet och handläggningsrutiner inom individoch familjeomsorgen
47. Värdlandsavtalet
48. Verksamhetsplan 2016 för Kommunförbundet Stockholms Län
49. TN § 75 Medborgarförslag om trafiksäkerhet på Västra Rydsvägen
50. Revisionsrapport - Verksamhet och handläggningsrutiner inom individoch familjeomsorgen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-02-03

Fortsättning § 26
51. Protokoll för Tillväxtkontorets samverkansgrupp den 24 augusti 2015
52. Protokoll Tillväxtkontorets samverkansgrupp den 3 september 2015
53. Protokoll Tillväxtkontorets samverkansgrupp den 30 september 2015
54. Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2015. tema kommunal
räddningstjänst
55. Vägar framåt - strategi för unga som varken arbetar eller studerar
56. Rapport om användningen av statsbidraget för förvaltningsområdena för
finska, meänkieli och samiska samt förslag till riktlinjer
57. 2016 Verksamhetsplan och budget
58. Cirkulär 16:03 Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 1 februari 2016
59. Protokoll Upplands-Bro Kommunföretag AB den 16 december 2015
60. Styrmedelsbiblioteket - verktyg för gods i tätort samt skriften Kommunala
trafiksäkerhetsprogram
61. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
december 2015 - Ram för upptagande av tillfälliga lån 2016
62. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
december 2015 - Ram för Kommunstyrelsens fastighetsköp/försäljning
2016
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