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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 53

2016-04-27

Medborgarförslag om handlingsplan för
en giftfri förskola
Dnr KS 15/0717

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på medborgarförslaget som syftar till att ge
barn en säker inomhusmiljö. Utbildningskontoret har den 2 februari 2016
färdigställt en handlingsplan för en giftfri förskola som möter upp dessa
intentioner och medborgarförslaget har på så sätt besvarats.
Utbildningsnämnden beslutade den 23 februari 2016 att anta dokumentet
handlingsplan för giftfri förskola.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på medborgarförslaget som syftar till att ge
barn en säker inomhusmiljö. Utbildningskontoret har den 2 februari 2016
färdigställt en handlingsplan för en giftfri förskola som möter upp dessa
intentioner och medborgarförslaget har på så sätt besvarats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägg att
Utbildningsnämnden den 23 februari 2016 beslutade att anta handlingsplan för
en giftfri förskola.

Sammanfattning
Mariana Ledesma har i ett medborgarförslag från den 18 juni 2015 föreslagit att
kommunen ska anta en handlingsplan för att minska förekomst av gifter i
kommunens förskolor.
En handlingsplan för en giftfri förskola i kommunen färdigställdes av
Utbildningskontoret den 2 februari 2016. Dokumentet antogs på
Utbildningsnämndens möte den 23 februari 2016.
Handlingsplanen innehåller specifika aktiviteter angivna inom ett antal tematiska
områden, roller- och ansvarsfördelning samt en tidplan för de olika aktiviteterna. I
handlingsplanen framgår även hur arbetet ska samordnas och följas upp.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 53

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2016
Verksamhetsplan 2016: Budget för år 2016 med inriktning för 2017–2018
Handlingsplan för en giftfri förskola (slutgiltig version den 2 februari 2016)
Utbildningsnämndens beslut § 16 den 23 februari 2016
Utbildningsnämndens beslut § 93 den 27 oktober 2015
Bygg- och miljönämndens beslut § 80 den 22 oktober 2015
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2015
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den 29 september 2015
Medborgarförslag om handlingsplan för en giftfri förskola den 18 juni 2015

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
m.fl. förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 54

2016-04-27

Beslut om granskning av detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp Tegelhagen) nr 1402
Dnr KS 15/0018

Beslut
Ärendet bordläggs.
__________

Förslag till beslut
1. Samrådsredogörelse, del 2 tillhörande förslag till detaljplan för Brogård
1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) nr 1402, godkänns.
2. Reviderat förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) nr 1402, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ställs ut för granskning enligt reglerna för normalt planförfarande i planoch bygglagen (PBL) SFS 2010:900.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S),
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) förslår att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Detaljplaneförslagets syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort.
Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande
byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan
skyddas från rivning och förvanskning, samt att större och sammanhängande
naturområden kan tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen
för 1600-1800 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att
uppföras som flerbostadshus. Granskningsförslaget grundar sig på ett godkänt
detaljplaneprogram samt ett detaljplaneförslag som har vidarearbetats efter
plansamrådet den 15 januari 2015 – 23 februari 2015.
I översiktplan 2010 är området markerat som ny bostadsbebyggelse för 12001400 bostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 54
Detaljplanens genomförande har bedömts kunna medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram som
också har reviderats och vidarearbetats efter samrådet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2014 § 178, att sända ut förslag
till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Tegelhagen, nr 1402, på
samråd enligt reglerna för normalt planförfarande. Förslaget var ute på samråd
från 15 januari till och med 23 februari 2015. Med hänsyn till inkomna
synpunkter så har förslaget kompletterats och reviderats enligt redovisning i
samrådsredogörelsen del 2.

Beslutsunderlag
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Översiktplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011
§ 162
Samrådsredogörelse del 1, tillhörande detaljplaneprogram för Tegelhagen,
den 11 januari 2011, godkänt av Kommunfullmäktige den 17 februari 2011
§2
Detaljplaneprogram för Husbytorp - Tegelhagen, den 3 januari 2011,
godkänt av Kommunfullmäktige den 17 februari 2011 § 2
Samrådsredogörelse del 2, detaljplanesamråd, tillhörande förslag till
detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp – Tegelhagen), nr 1402, den
27 april 2016
Förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr
1402, planbeskrivning, granskningshandling den 27 april 2016
Förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr
1402, plankarta, granskningshandling den 27 april 2016
Förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr
1402, illustration, granskningshandling den 27 april 2016
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande förslag till detaljplan
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr 1402,
granskningshandling den 27 april 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2016

Beslutsgång 1
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut där två av förslagen är
återmiss eller bordläggning och ställer därför frågan om ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden finner att ärendet inte ska avgöras idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 54

Beslutsgång 2
Ordföranden finner att återstår två förslag till beslut. Ett förslag om återremiss
enligt Johan Tirelands (SD) förslag till beslut och ett förslag om bordläggning
enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till beslut.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
m.fl. förslag om att ärendet ska bordläggas.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Sverigedemokraternas inställning till ärenden är att bebyggelsen och
förtätningens omfattning är alldeles för hög. Vi vill istället utveckla
kommunen med fokus på småskalighet för att bevara landsbygdskänslan.
Den är viktig för kommunens profil som naturnära och med ett gediget
kulturhistoriskt arv. Det ät vitalt att kommunen upprättar en tydligare
medborgardialog med kommuninvånarna för att uppnå legitimitet i sitt
beslut.
En annan viktig aspekt är tryggheten i de nya bostadsområdena. Det
kommer att vara mycket trafik under vissa av dygnets timmar och dessa
infaller ofta med när barnen är på väg till eller ifrån skolan. Det är direkt
oansvarigt att föreslå en ”shared space”- lösning med hänsyn till detta.
Barnens säkerhet väger tyngre än tätortsexperiment. Vi anser att vi ska
bygga med vad som har fungerat traditionellt och poängterar betydelsen av
övervakade övergångsställen.
Vi ser värdet i våra naturtillgångar och de kulturella berättelserna från en
svunnen tid. Sverigedemokraterna motsätter sig den föreslagna
exploateringen som påtagligt försämrar tillståndet för båda dessa värden. Vi
vill värna Görvälnkilen, skogsområden, djurlivet och strandskyddet.
Följande punkter vill vi att man beaktar i återremissen:
• En exploateringsgrad av max 700 bostäder.
• Utred i större omfattning hur djurlivet påverkas.
• Bevara ett sammanhängande naturstråk och skydda Görvälnkilen från
exploatering.
• Bebygg området med hänsyn till att bevara landsbygdskänslan.
• Att all bebyggelse norr om Fiskartorpet utgår.
• Bevara strandskyddet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 54
•
•
•
•
•
•

Utred säkerhetsläget med speciell hänsyn till trafiksituationen och
barnen.
Märk skogen mellan Fiskartorpet och Tegelhagen som naturmark.
”Shared space” ska helt utgå med hänvisning till säkerheten, främst ur
ett barnperspektiv.
Bebyggelse i anknytning till söder om Assurs väg ska utgå.
Begränsa antalet våningar till max två på samtliga bostäder.
Upprätta en tydligare och mer omfattande medborgardialog där också
hänsyn tas till kommunmedlemmarnas synpunkter i större utsträckning
än vad som gjorts.”

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi anser att exploateringsgraden ska vara maximalt femtonhundra
bostader.
Vi anser att strandskyddet på etthundra meter ska behållas med undantag för
restaurang/ eller andra servicefunktioner.
Vi anser att bebyggelsen i den södra delen ska hållas nere när det gäller
antalet bostäder samt att bebyggelsen nära Fiskartorpet tas bort.
Här vill vi också att det ska få plats en parkering för allmänheten.
Vi tycker det är viktigt att ändringarna är gjorda när granskningen går ut,
allt för att ge våra medborgare en tydlig bild av området och planen.
Skälet till bordläggning är det rådrum vi anser oss behöva inför beslutet.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

KF Fastigheter AB
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 55

2016-04-27

Beslut om samråd för
Detaljplaneförslag Klövberga (del av
Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och
lilla Ullevi 1:5), nr 1506
Dnr KS 15/0683

Beslut
Förslag till detaljplan för Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv
och Lilla Ullevi 1:5), nr 1506, sänds ut på samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande i plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
__________

Sammanfattning
Detaljplaneförslaget för Klövberga syftar till att utveckla ett varierat område
för verksamheter, logistik och handel i kombination med att viktiga delar av
natur- och kulturmiljön i området bevaras och görs mer tillgängliga än idag.
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december
2014. De mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs.
I planförslaget ingår 65 hektar planlagd mark varav cirka 28 hektar är
kvartersmark. Området omfattar två av de tre etapper som definierats i
programmet. Idag består Klövberga av jordbruksmark, hagmark och ängsmark.
Planområdet avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I söder ligger en
Hästsportanläggning och i väster naturområden. Läget bedöms lämpligt för
verksamhetsområden och ger möjligheter att utveckla entrén till Bro från E18.
Planområdet ingår som en del i Önsta som är ett större område av lokalt
intresse för kulturmiljövården och rikt på fornlämningar. Planutformningen har
därför tagit extra hänsyn till höga kultur- och naturvärden, rekreativa stråk och
det traditionella landskapet. Kvartersmarken ges en sammanhållen karaktär och
skalan på bebyggelsen differentieras i relation till topografi och riktningarna i
det storskaliga landskapet. Det agrara kulturlandskapet bebyggs. Runt om och
delvis inom verksamhetsområdet behålls natur som allmän platsmark.
Tillsammans med fornlämningsmiljön bildar naturmarken en sammanhängande
del som tillgängliggörs och blir en tillgång för närområdet.
Genomförandet av förslaget kan ge betydande miljöpåverkan. En fördjupad
miljökonsekvensbeskrivning följer med planförslaget. I samband med
plansamrådet genomförs också samråd med länsstyrelsen om skydd av
livsmiljö för större vattensalamander enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 55

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, den 31 mars 2016.
Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000, den 23 mars 2016.
Illustrationsplan i skala 1:2000, den 23 mars 2016.
Planbeskrivning, den 23 mars 2016.
Gestaltningsprogram, den 18 mars 2016.
Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, den 23 mars 2016.
PM Gata, VA och övriga ledningar, den 26 februari 2016.
PM Dagvatten, reviderad den 23 mars 2016.
Utrednings PM Geoteknik, den 26 februari 2016.
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, den 26 februari 2016.
Utredning av omgivningsbuller, den 26 februari 2016.
Riskbedömning, den 26 februari 2016.
Trafikutredning, den 26 februari 2016.
Skötselplan för natur- och rekreationsvärden vid Klövberga, den 8 mars 2016.
Samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess tillflöden,
Upplands-Bro kommun 2015, Naturvatten den 17 mars 2016.
Beslut om planuppdrag för Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av
Klöv och Lilla Ullevi 1:5), nr 1506, kommunstyrelsen den 15 april 2015 §
47.
Detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv godkänt av
kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 171.
Övergripande miljökonsekvensbeskrivning för Kärrängen och Klöv, den 31
oktober 2014, framtagen i samband med detaljplaneprogrammet.
Ramavtal för detaljplaneprogram Kärrängen och Klöv godkänt av
kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 171
Samrådsredogörelse för detaljplaneprogram Kärrängen och Klöv godkänt
av kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 171.
Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv (Klövberga),
Bro, den 31 oktober 2014.
Särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Bro-Önsta 2:10, Klöv och
Lilla Ullevi 1:5 Stiftelsen Kulturmiljövård, Rapport 2014:3.
Naturvärdesbedömning Bro, Kärrängen Klöv, Ekologigruppen 2013
Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december
2011, § 162.
Handelsutredning Upplands-Bro, den 12 februari 2014.

Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Väderholmen Fastighetsförvaltning AB
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 56

2016-04-27

Antagande av detaljplan, Gamla
brandstationen i Bro (Härnevi 1:17
m.fl.)
Dnr KS 15/0366

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
granskningsutlåtandet tillhörande detaljplaneförslaget.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan för Gamla brandstationen i Bro (Härnevi 1:17 m.fl.)
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
exploateringsavtalet tillhörande detaljplaneförsalget.
__________

Sammanfattning
På den plats i Bro där den gamla brandstationen en gång låg planeras nu för ett
flerbostadshus.
Syftet med detaljplanen är att skapa riktlinjer för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande förrådsbyggnader. Den reglerar även parkering och
dagvattenhantering som blir en nödvändig förutsättning för bostadshuset. De
frågor om risker och buller som uppstår för ett hus som byggs så nära spåren är
hanterade i planen.
Planen var ute på granskning mellan den 16 december 2015 och den 18 januari
2016. Efter granskningen har endast små justeringar gjorts.
Planen är i linje både med det som anges i RUFS 2010 och i ÖP 2010.
Ingen miljökonsekvensbeskrivning har gjorts då planen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Detta ställningstagande har delats av länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 11 december 2011 § 162
Tjänsteskrivelse den 4 april 2016
Plankarta den 13 april 2016
Planbeskrivning den 13 april 2016
Granskningsutlåtande den 13 2016
Exploateringsavtal den 14 april 2016

Utdragsbestyrkande

11 (35)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Yvonne Stein (L) tillåts lämna följande protokolls
anteckning:
” Byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och ha mjuka
övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder.
Då det är möjligt ska flexibla lösningar tillåtas som kan ha andra
byggnadshöjder, exempelvis landmärke.
Kommunen ska inte avhända sig möjligheter till framtida allmänna
parkeringsplatser nära Bro stationsområde, eftersom de kommer att behövas
när bebyggelsen kring Bro växer.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Härnevi fastighets AB
Privatpersoner som överklagat detaljplanen.

Utdragsbestyrkande

12 (35)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 57

2016-04-27

Samråd - Ändring av detaljplan 1301
genom tillägg, Kungsängens-Tibble
1:331 m.fl.
Dnr KS 16/0115

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger tillväxtchef i uppdrag att ta fram förslag till ändring
av detaljplan 1301.
2. Kommunstyrelsen beslutar om att sända ut förslag till ändring av
detaljplan 1301 på samråd.
__________

Sammanfattning
På fastigheten Kungsängens-Tibble 1:475 har företrädare för
bygglovsavdelningen samt bygg- och miljönämnden gjort bedömningen att ett
förslag till bygglovshandlingar avviker från gällande detaljplan. Fastigheten
regleras av detaljplan 1301 som vann laga kraft i mars 2015. Avikelsen gäller
den översta våningen av ett flerbostadshus och består i att den föreslagna
översta våningen i vissa delar kragar ut till fasaden och inte håller sig till en
tänkt 45-gradig vinkel från fasaden, 0,7 m från bjälklag. Därför föreslår planoch exploateringsavdelningen att en text läggs till planhandlingen med lydelsen
”utöver på planen angivet våningsavtal för souterrängvåning och vindsvåning
byggas. Vindsvåning får i delar gå ut i fasadliv och även överskrida tänkt 45gradig vinkel från fasad till taknock”. Då detta bedöms som en minimal
förändring föreslås kommunstyrelsen besluta om planuppdrag och
godkännande av samrådsförslag vid samma tillfälle. Konsekvenserna av
förslaget blir att den översta våningen kan ges en något annan utformning än
vad bygg- och miljönämnden bedömer vara möjligt med nu gällande plan. Med
tanke på de ytterst begränsade konsekvenserna bedöms detta kunna göras som
ett begränsat standardförfarande och förhoppningen är att ett beslut om
antagande ska kunna göras i juni 2016. Någon miljökonsekvensbeskrivning
bedöms inte vara nödvändig då dessa frågor redan behandlats i den tidigare
planen.

Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes sign

Detaljplan 1301 Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde
(Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.)
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016
Förslag till ändrade planhandlingar, den 14 april 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 57
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tillväxtchef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 58

2016-04-27

Ändring av detaljplan 0501 genom
tillägg, Klöv och Lilla Ullevi 1:12
Dnr KS 15/0805

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till ändring av detaljplan 0501
på samråd.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 9 december 2015 § 158, tillväxtchefen i uppdrag att ta
fram förslag till ny detaljplan för Klöv och Lilla Ullevi 1:12. Vid tidiga möten
med företrädare för fastighetsägarna framkom att dessa ville pröva möjligheten
att i ett första skede pröva möjligheten att ändra planen genom att ta bort
planbestämmelsen som lyder ”Kvarteret får inte styckas”. Den långsiktiga
process som syftar till att ändra området fortlöper och påverkas inte av detta
förslag.
Målet med planändringen är att möjliggöra avstyckningar inom planområdet.
Det möjliggörs ingen bebyggelse i och med denna planändring som inte är
möjlig redan i dagsläget.
Med tanke på de ytterst begränsade konsekvenserna bedöms detta kunna göras
som ett begränsat standardförfarande och förhoppningen är att ett beslut om
antagande ska kunna göras i juni 2016. Någon miljökonsekvensbeskrivning
bedöms inte vara nödvändig då dessa frågor redan behandlats i den tidigare
planen.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 13 april

•

Detaljplanen för del av Skällsta (Base Camp) nr 8702 (Laga kraft 2000-05-25)

•

Tillägg till detaljplan nr 0501 (Laga kraft 2005-10-05)

•

Förslag till plankarta, den 8 april 2016

•

Förslag till planbeskrivning, den 8 april 2016
Följebrev till bestämmelser, den 8 april 2016

•

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tillväxtchef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 59

2016-04-27

Ändring av detaljplan 1101 genom
tillägg, Klöv- och lilla Ullevi 1:7 m.fl.
(Högbytorp)
Dnr KS 16/0052

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till ändrad detaljplan sänds ut på
samråd.
__________

Sammanfattning
I planen för kraftvärmeverk och biogasanläggning vid Högbytorp anges också
en möjlighet att skapa ett tankställe för biogas. Den plats som är utpekad för
tankställe i den gällande detaljplanen omfattas av Ragn-Sells tillstånd att
bedriva miljöfarlig verksamhet. Efter diskussioner mellan E-ON och RagnSells har man enats om att inte inskränka på det befintliga miljötillståndet utan
istället pröva möjligheten att planlägga i direkt anslutning till den befintliga
planen och inom samma fastighet, Klöv och lilla Ullevi 1:7. för att ge
möjlighet att bygga ett tankställe där.
Syftet med förslaget till planändring är att möjliggöra en ny lokalisering av
tankstation samt att ta bort användningsbestämmelsen för tankstationen i
befintlig plan. I övrigt görs inga förändringar av den planlagda marken.
Med tanke på de begränsade konsekvenserna bedöms detta kunna göras som ett
begränsat standardförfarande. Någon miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte
vara nödvändig då inga nya byggrätter tillförs utan det handlar om att byta
plats på en redan befintlig byggrätt. Frågor kopplad till risker med
verksamheten har redan behandlats i den tidigare planen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes sign

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016
Detaljplan 1101, Klöv- och lilla Ullevi 1:7 m.fl.,(lagakraft 2014-06-11)
Förslag till ändrad plankarta, den 5 april 2016
Förslag till ändrad planbeskrivning, den 5 april 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-04-27

Fortsättning § 59

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”När vi träffade E.ON lovade de att vi skulle få informationsträffar innan de
sätter igång med sin exploatering.
Vi har ännu inte sett någon inbjudan till ett sådant möte.
Om de nu ska börja med att bygga ut infarten och anlägga gas-tankstationen
anser vi att de har påbörjat exploateringen och bygget av kraftvärmeverket
på samma sätt som byggarbetet på Ringvägen har börjat med att anlägga
vägen för att kunna ta sig fram.
Vänsterpartiet vill ha det utlovade informationsmötet innan det här beslutet
fattas.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tillväxtchef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 60

2016-04-27

Förslag till ändring av detaljplan för del
av Kungsängens-Tibble 1:471 och
1:338 (Tibbleskogen) Ä2 - antagande
av detaljplan
Dnr KS 15/0753

Beslut
1. Utlåtandet, ändring genom tillägg till detaljplan för del av KungsängensTibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), daterat den 12 april 2016,
godkänns.
2. Förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för del av KungsängensTibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) Ä2, antas i enlighet med 5 kap. 27
§ Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
__________

Sammanfattning
Planförslaget innebär att det görs ett tillägg till gällande detaljplan som medger
ytor för tekniska anläggningar i området samt att bestämmelser om
fastighetsstorlek ändras inom det avgränsade området. Detaljplanen för del av
Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) fortsätter i övrigt att
gälla oförändrad.
Planen har varit på samråd under mars 2016. Tio yttranden har inkommit.
Planförslaget har reviderats efter samrådet. Revideringarna är av mindre
karaktär och därför bedöms utställning av planförslaget inte nödvändig.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag den 11 november 2015, § 138.
Kommunstyrelsens beslut om samråd den 3 februari 2016, § 6.
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2016.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och
1:338 (Tibbleskogen) Ä2, antagandehandling den 12 april 2016
Utlåtande, daterat 12 april 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

MacFreeze
Tillväxtkontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 61

2016-04-27

Planuppdrag - äldreboende, del av
Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö
badväg)
Dnr KS 16/0114

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ny detaljplan i enlighet med Socialnämndens och
Utbildningsnämndens begäran för del av Kungsängens-Tibble 1:3, enligt
reglerna för standardförfarande, PBL 2010:900
2. Uppdraget ges prioritet 1

Sammanfattning
Socialnämnden har i ärende SN 16/0066 den 7 april 2016 beslutat föreslå
Kommunstyrelsen att besluta om detaljplaneändring för Lillsjö badväg i
Kungsängen. Planändringen ska syfta till nybyggnation av ett särskilt boende
för äldre samt eventuell förskola.
Utbildningsnämnden har i ärende UN 16/0067 beslutat föreslå
Kommunstyrelsen om detaljplaneändring för del av Kungsängens- Tibble 1:3
vid Lillsjö badväg för nybyggnation av förskola.
Platsen har identifierats och föreslagits efter samråd mellan Socialkontoret,
Utbildningskontoret, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och
Tillväxtkontoret.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2016
Socialnämndens beslut § 39, den 7 april 2016
Utbildningsnämndens beslut § 28, den 12 april 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Socialkontoret
Utbildningskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 62

2016-04-27

Yttrande över remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken
2016/2017 (T17)
Dnr KS 16/0074

Beslut
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar
i SL-trafiken 2016/2017 enligt Tillväxtkontorets förslag den 6 april 2016 med
revideringar enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag.
__________

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar
i SL-trafiken 2016/2017 enligt Tillväxtkontorets förslag den 6 april 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår revidering i yttrandet enligt följande:
Första meningen under rubriken Busslinje 554 Råby- Kista stryks:
Vi ställer oss försiktigt positiva till förslaget att dra om linje 554 via Skolvägen
istället för Hjortronvägen, om detta leder till en märkbart förkortad restid.
Meningen ersätts med följande:
”Vi är emot förslaget att dra om busslinje 554 via Skolvägen istället för
Hjortronvägen.”
Första stycket under rubriken Busslinje 555 Kungsängens station- Råby stryks:
Vi har inga synpunkter på förslaget att ta bort avgången på linje 555 kl. 7.50
från Bro centrum, om denna turs funktion istället tillgodoses med linje 554.
Den frigjorda resursen kan då läggas på förbättringar på andra ställen i
trafiksystemet.
Stycket ersätts med följande:
”I konsekvens med vår inställning gällande busslinje 554 anser vi att
busslinje 555 kl. 07.50 från Bro Centrum ska fortsätta serva kommunens
invånare.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 62
Till yttrandet tillförs även följande:
”De förändringar som föreslås för busslinjerna 554, 555, 556, 557 och 558
är i flera delar ökade åtaganden då de föreslås sammanslagna alternativt få
längre turer med ökade åtaganden. Det finns en risk att detta försämrar
kvaliteten med långa restider och sämre passning till pendeltåg och andra
målpunkter. Därför anser vi att förändringar ska ske först efter fördjupad
konsekvensbeskrivning och ytterligare samråd med Upplands-Bro
kommun.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Yvonne Stein (L) och Johan Tireland (SD) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till beslut.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar nu med
trafikförändringar i SL:s kollektivtrafik inför tidtabellsskiftet i december 2016
och har skickat ut en bruttolista med förslag på förändringar på remiss.
Förslagen har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland
annat på bebyggelseplaner och resandestatistik. I remissen förs också
resonemang kring eventuella förändringar som kan bli aktuella i ett senare
skede. Tillväxtkontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 6 april 2016.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2016/2017 (T17) den 19 februari 2016
Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på SL:s
trafikförändringar inför T16, den 9 november 2015

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
m.fl. förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 63

2016-04-27

Årsredovisning 2015
Dnr KS 16/0108

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Årsredovisning 2015, daterad den 21 april 2016, godkänns.
2. Budget för pågående investeringsobjekt ombudgeteras till 2016 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive sammanställd
redovisning utarbetats.
Kommunledningskontoret har den 21 april 2016 i förslag till årsredovisning
2015 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesrapport och sammanställd redovisning,
personalredovisning samt miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats
med iakttagande av god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett resultat på 3 mkr för 2015. Balanskravsresultatet är
0,9 mkr. Det innebär att kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans
i ekonomin. Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda
finansiella målen för god ekonomisk hushållning 2015 har infriats.

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2016.
• Årsredovisning för år 2015 daterad den 21 april 2016.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 64

2016-04-27

Beslut om sponsoravtal för deltagande
vid Nationaldagsgaloppen 2016
Dnr KS 16/0116

Beslut
Upplands-Bro kommun beslutar att delta som partner vid
Nationaldagsgaloppen 2016, enligt det sponsoravtal och den sponsoransökan
som föreligger ärendet.
___________

Sammanfattning
Svensk Galopp anordnar årligen Nationaldagsgaloppen den 6 juni på
Ladugårdsgärdet i Stockholm. Nationaldagsgaloppen är en galopptävling och
folkfest som vanligtvis lockar 30 000 – 50 000 besökare. Syftet med
evenemanget är att marknadsföra galoppsporten, men också att etablera en
tradition för firandet av Sveriges nationaldag.
Upplands-Bro kommun har medverkat som partner vid Nationaldagsgaloppen
2014 och 2015 med syftet att marknadsföra kommunen. Vid tidigare
medverkan har intresset varit stort för Täby Galopps nya hemkommun
Upplands-Bro. Allmänheten har haft möjlighet att träffa kommunrepresentanter
och ställa frågor om Bro Park, bostäder, kommunikationer och mycket annat.
Nationaldagsgaloppen möjliggör en positiv exponering av Upplands-Bro och
bidrar till stärkt attraktionskraft gentemot företag och besökare.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016
Ansökan om sponsring, daterad 7 mars 2016
Sponsoravtal mellan Upplands-Bro kommun och Svensk Galopp AB

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att vi ska använda kommunens pengar på ett effektivt
sätt. Med det menar vi att så mycket som möjligt av våra skattemedel ska
användas till kommunens medborgare.
Att sponsra en galopptävling är inte att lägga pengarna på något som går till
medborgarna. Dessutom ska tävlingarna inte ens hållas i vår kommun. Vi
ser ingen anledning att sponsra en tävling av det här slaget.”
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Svensk Galopp AB
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 65

2016-04-27

Biblioteksplan 2016-2019
Dnr KS 15/0412

Beslut
1. Kommunstyrelsen sänder Biblioteksplan på remiss till
Utbildningsnämnden och Socialnämnden för yttranden.
2. Fortsatta principen i kommunen är att ansvarig facknämnd sänder ut planer
och policys till berörda nämnder på remiss för yttrande innan ärendet
sänds vidare till Kommunstyrelsen.
_____________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Biblioteksplan 2016-2019 fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Kommunstyrelsen sänder biblioteksplan på remiss till
Utbildningsnämnden och Socialnämnden för yttranden.
2. Fortsatta principen i kommunen är att ansvarig facknämnd sänder ut planer
och policys till berörda nämnder på remiss för yttrande innan ärendet
sänds vidare till Kommunstyrelsen.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla
Jansons (S) m.fl. förslag till beslut.

Sammanfattning
Varje kommun ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. Planen ska vara
ett stöd i frågor som rör utveckling av bibliotek, kunskap och livslångt lärande.
Planen grundar sig på kommunens övergripande mål och en ny politisk
mandatperiod som inleddes hösten 2014.
Arbetet med ett nytt förslag påbörjades i Upplands-Bro bibliotek hösten 2015.
Ett processarbete med samtliga bibliotekarier genomfördes med utgångspunkt i
den befintliga biblioteksplanen. Arbetet avslutades med förslag till
förbättringar och uppdateringar i en gemensam workshop. Eftersom
Utbildningskontoret och Socialkontoret också berörs av biblioteksplanen
skickades underlaget på remiss.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i ärendet utan
ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 65

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6 den 23 februari 2016.
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2016.
Förslag till Biblioteksplan för Upplands-Bro 2016-201

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 66

2016-04-27

Kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro
2016-2019
Dnr KS 16/0088

Beslut
Kommunstyrelsen sänder Kultur- och fritidsplanen på remiss till
Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden och Socialnämnden för yttrande.
___________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro 2016-2019 fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att sända Kultur- och
fritidsplanen på remiss till Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden och
Socialnämnden för yttrande.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att ta fram förslag på en kulturoch fritidsplan. Andra kontor, föreningslivet och nämndens styrgrupp har
deltagit i processen. Revideringen består i aktualisering av texten samt vissa
mindre förändringar. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att
tillägga i ärendet utan ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 den 23 februari 2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2016
Kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro 2016-2019 (version 160121)

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 67

2016-04-27

Policy för medborgardialog
Dnr KS 16/0035

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Policy för medborgardialog antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
ändringar i dokumentet.

Sammanfattning
Medborgardialog är en viktig kanal för att utveckla den lokala demokratin. I en
tid när demokratin utmanas, valdeltagandet sjunker och förtroendet för
politiska institutioner diskuteras, är det angeläget att invånare involveras i
samhällsutvecklingen.
Policy för medborgardialog ska vara vägledande i det fortsatta arbetet för
politiker och tjänstepersoner i Upplands-Bro kommun. Det övergripande syftet
är att medborgardialog ska skapa ett ökat engagemang och inflytande hos
människor och grupper för samhällsutvecklingen i Upplands-Bro kommun.
I dokumentet finns principer och riktlinjer för kommunens organisation på
området. Kommunledningskontoret föreslår att Policy för medborgardialog
antas och att Kommundirektören får i uppdrag att göra redaktionella
förändringar i dokumentet vid behov.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2016
Verksamhetsplan 2016: Budget för år 2016 med inriktning för 2017–2018
Verksamhetsplan 2015: Budget för år 2015 med inriktning för 2016–2017

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 68

2016-04-27

Måltidspolicy för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 16/0080

Beslut
Kommunstyrelsen sänder Måltidspolicyn på remiss till Socialnämnden för
yttrande.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Måltidspolicy för Upplands-Bro Kommun antas.
2. Måltidspolicyn ersätter det tidigare dokumentet Kostpolicy.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att sända Måltidspolicyn
på remiss till Socialnämnden för yttrande.

Sammanfattning
Måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod. Dokumentet föreslås
som ett övergripande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra
måltidsverksamheterna i Upplands-Bro kommun. Alla matgäster ska erbjudas
en god, vällagad och näringsriktigt sammansatt kost. Utbildningsnämnden
föreslår att policyn antas. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att
tillföra ärendet utan ställer sig bakom Utbildningsnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2016
Utbildningsnämndens beslut § 13 den 23 februari 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016
Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 69

2016-04-27

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsförteckning
Dnr KS 16/0075

Beslut
Revidera Kommunstyrelsens delegationsförteckning genom tillägg enligt
Kommunledningskontorets förslag.
__________

Sammanfattning
Det har införts en ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun. Avsnitt § 13 om ”Förtäring av alkohol” har utvecklats
angående att beslut kan tas angående tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol
på offentlig plats. Förändringen av ordningsföreskrifterna innebär en revidering
av verksamhetens reglemente och delegationsförteckning. Kommunstyrelsens
reglemente reviderades angående denna punkt tidigare under 2016.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsens
delegationsförteckning revideras genom ett tillägg under ärendegrupp nummer
9 ”Övriga ärenden”. Ärende 9.2 föreslås som anges ”Tillfälligt förbud mot
förtäring av alkohol på offentlig plats”. Vidare föreslås att kommundirektören
anges som ”Beslutande/ delegat” i dokumentet. En mindre korrigering i
delegationsförteckningen föreslås även under avsnittet ”Förkortningar”, genom
att funktionen ”säkerhetssamordnaren” numera har titeln ”säkerhetschef”.
Detta har korrigerats i tabellen för ärendegrupp nummer 6. Vidaredelegaten har
även införts under ärende 6.1 ”Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden”, då
detta har fallit bort vid tidigare revidering av dokumentet.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2016
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 70

2016-04-27

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Dnr KS 16/0010

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per
den 23 mars 2016 godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte hanterats färdigt. Redovisningen är den
första för år 2016. För närvarande finns det 25 stycken obesvarade
medborgarförslag. Sedan medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har
totalt109 stycken medborgarförslag lämnats in.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Berörda nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 71

2016-04-27

Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KS 16/0011

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta följande
Redovisningen av obesvarade motioner och behandlingar av dessa per den 23
mars 2016 godkänns.
___________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den
första för år 2016. För närvarande finns 11 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen. Av de idag obesvarade motionerna beräknas 7 vara behandlade
under 2016 och de övriga 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 mars 2016 rev. 20 april 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Berörda nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 72

2016-04-27

Rapporter
Dnr KS 16/0011
•

Justerandes sign

Tema ärende- Överförmyndarverksamheten
Eva Bengtsson arbetar för Upplands-Bro kommun och informerar
om hur arbetet med överförmyndarverksamheten går till.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 73

Justerandes sign

2016-04-27

Delegationsbeslut

1.

Beslut om sponsoravtal med Nordea Masters

2.

Camilla Jansons deltagande i kurs -Styra och leda tillsammans i komplexa
sammanhang
Dnr KS 16/0015

3.

Tf Kommundirektör
Dnr KS 16/0015

4.

Camilla Jansons (S) deltagande i kurs UGL 27 juni- 1 juli 2016
Dnr KS 16/0015

5.

Anställningar Kommunledningskontoret februari och mars 2016
Dnr KS 16/0015

6.

Yttrande i ärende mål F883-16 - jämkning av gatukostnadsersättning
avseende fastigheten Sylta 1:21 i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 16/0069

7.

Yttrande gällande ändring av sjötrafikföreskrift avseende Örnässjön och
Lillsjön i Upplands-Bro kommun, Lst dnr 2589-7560-2016

8.

Förvärv av Härnevi 7:17, Lindhagaberg
Dnr KS 16/0086

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 74

Justerandes sign

2016-04-27

Anmälningar

1.

Skrivelse gällande samverkan i lokalt brottförebyggande arbete

2.

Protokoll Tillväxtkontorets samverkan den 21 januari 2016

3.

Protokoll Tillväxtkontorets samverkan den 4 december 2015

4.

UN § 16 Handlingsplan för en giftfri förskola

5.

Cirkulär 16:08 - Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar

6.

Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016

7.

Cirkulär 16:07 från Sveriges Kommuner och Landsting Budgetförutsättningar för åren 2016-2019

8.

Inbjudan till samråd om Stockholmsregionens utveckling

9.

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen för Norrvatten den 10
februari 2016

10.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1 - Nämndbudget 2016

11.

Kultur- och fritidsnämndens beslu § 3 - Uppföljning av internkontrollplan
2015 för Kultur- och fritidsnämnden

12.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4 - Internkontrollplan 2016 för
Kultur- och fritidsnämnden

13.

Folkhälsoärende till kommunstyrelsen

14.

SKL och Kommuninvest bjuder in till seminarium om framtidens
kommunstruktur

15.

Bygg- och miljönämndens Verksamhetsberättelse 2015

16.

§ 2 Verksamhetsberättelse 2015 Tekniska nämnden

17.

TN § 4 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2016

18.

Ny version - Cirkulär 16:10 - Krav på legitimation för vikarier för
sjuksköterskor från den 1 januari 2016

19.

Information - Överenskommelse mellan staten och SKL; vision E-hälsa
2025

20.

Förhandsbesked AB Vårljus bolagsstämma samt inbjudan till öppet hus 3
maj 2016

21.

Protokollsutdrag och bilagor från Familjerättsnämndens sammanträde den
9 mars 2016

22.

Protokoll Tillväxtkontorets samverkan den 25 februari 2016
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-04-27

Fortsättning § 74

Justerandes sign

23.

Cirkulär 16:12 - Ändringar i LAS m.m.

24.

Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus
den 17 februari 2016

25.

Cirkulär 16:11 - Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att
främja lika rättigheter ochmöjligheter, prop. 2015/16:135

26.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus
den 17 mars 2016

27.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB den 17 mars 2016

28.

Förhandsbesked - information om utbetalning av ersättning enligt 5 kap.
1§ lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap

29.

Protokoll Tillväxtkontorets samverkansgrupp den 17 mars 2016

30.

Cirkulär 16:14 - Nyheter och sammanfattning av reglerna om
registerkontroll i arbetslivet

31.

Cirkulär 16:13 - Förtydligande av regelverk rörande traineejobb,
utbildningskontrakt och extratjänster

32.

TN § 19 Uppräkning av taxa för upplåtelse av offentlig plats

33.

Cirkulär 16:16- Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016

34.

För kännedom - Revisionsrapport: Uppföljning av 2013 års
revisionsrapporter

35.

Sammanträdesprotokoll - Kommunalförbundet Brandkåren Attunda sen 18
mars 2016

36.

Revisionsrapport: Bolagens arbete med risker

37.

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 7 april 2016 Bostäder för flyktingar

38.

Socialnämndens beslut § 39 - Uppdrag om detaljplaneändring

39.

Sammanträdesplan 2017 för SKL Sveriges kommuner och landsting

40.

Protokoll Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2016-04-06
Dnr KS 15/0787

Utdragsbestyrkande
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