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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 75

2016-06-08

Parkeringspaket Kungsängen
Dnr KS 16/0188

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Anta uttag av parkeringsavgifter samt införande av SL- Accesslösning
enligt föreslaget parkeringspaket med start från och med 1 september
2016.
2. Anta föreslagna nivåer för felparkeringsavgifter med start från och med 1
september 2016.
3. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att verkställa ovanstående beslut vilket
finansierar sig självt inom ett år.
4. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att koppla SLAccesskortet för parkering med genomförd resa med periodkort eller
reskassa.
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen ger Tekniska nämnden i uppdrag att i dialog med AB
Upplands-Brohus och Kommunfastigheter AB verka för att harmonisera
parkeringsbestämmelser på tomtmark i enlighet med Parkeringspaketets
intentioner.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Anta uttag av parkeringsavgifter samt införande av SL- Accesslösning
enligt föreslaget parkeringspaket med start från och med 1 september
2016.
2. Anta föreslagna nivåer för felparkeringsavgifter med start från och med 1
september 2016.
3. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att verkställa ovanstående beslut vilket
finansierar sig självt inom ett år.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Tekniska nämndens förslag till beslut med följande tillägg:
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att koppla SLAccesskortet för parkering med genomförd resa med periodkort eller reskassa.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefansson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tekniska nämndens
förslag till beslut med Fredrik Kjos (M) m.fl. tillägg samt följande tilläggs
uppdrag:
Kommunstyrelsen ger Tekniska nämnden i uppdrag att i dialog med AB
Upplands-Brohus och Kommunfastigheter AB verka för att harmonisera
parkeringsbestämmelser på tomtmark i enlighet med Parkeringspaketets
intentioner.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Sverigedemokraterna vill se fler alternativ som inte påverkar en del av
kommuninvånare påtagligt negativt. Vi eftersträvar även medborgardialog.
Med nuvarande förslag riskerar kommunen att bidra till ökade
koldioxidutsläpp.

Sammanfattning
Parkeringspaketet ingår som ett av flera steg i Samhällsbyggnadskontorets
uppdrag att se över parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt Bro. I
uppdraget ingår åtgärder som att anlägga kompletterande tillfälliga och
permanenta parkeringsplatser (varav vissa är genomförda), att bevaka
parkeringsfrågor i plan- och exploateringsprojekt (vilket pågår) samt att
planera för en utbyggnad av parkeringsdäcket på Kungsängens
infartsparkering, alternativt utreda möjligheterna att bygga ett parkeringsgarage
centralt Kungsängen inför framtida behov.
Förslaget är ett sammanhållet paket som syftar till att få till stånd ändrade val i
resmönster och val av parkering hos de som idag parkerar i centrala
Kungsängen. Paketet kommer att leda till att det kommer att bli lättare att hitta
en ledig parkering för de ändamål man behöver. Paketet syftar också till att det
i större utsträckning blir attraktivare att gå cykla eller använda kollektiva
färdmedel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (78)

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 75
Parkeringspaketet innebär i korthet, en timmes avgiftsfri parkering på de mest
centralt belägna parkeringsplatserna och därefter tas en avgift på 5
kronor/timme kl. 8-18 vardagar. På mer perifert belägna parkeringsplatser
föreslås istället en avgift på 2 kronor/timme kl. 8-18 vardagar.
På infartsparkeringarna föreslås att avgiftsreglering på 5 kr/timme kl. 8-18
vardagar kombineras med en SL Access-lösning som innebär att
pendeltågsresenärer med periodbiljett (minst 30 dagar) på sitt SL Access-kort
kan lösa en parkeringsbiljett avgiftsfritt. Vidare föreslås att fyra laddplatser för
eldrivna fordon ska anläggas. Syftet är att parkeringsplatserna ska användas på
ett effektivt sätt, bidra till politiska mål om hållbara transportmedel och att det
ska finnas en balans mellan tillgång och efterfrågan på parkering. Åtgärderna
förväntas få positiva konsekvenser i form fler lediga parkeringsplatser, vilket
också medför minskad söktrafik och därmed minskad trängsel, utsläpp och
trafiksäkerhetsrisk. Parkeringspaketet med uttag av parkeringsavgifter samt nya
avgiftsnivåer för felparkering föreslås införas med start från och med 1
september 2016.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016
Parkeringsutredning Kungsängen, upprättad av WSP Samhällsbyggnad den
27 oktober 2006
Parkeringsutredning Kungsängen, upprättad av Trivector Traffic AB i juni
2013
Protokoll från Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott § 45 den 27
november 2013
Infartsparkering i Kungsängen, alternativ för utbyggnad och gestaltning,
upprättad av Tyréns AB i augusti 2014

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är återremiss
samt två förslag om tillägg.
Ordförande frågar därför Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner sedan att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tekniska
nämnden förslag till beslut.
Ordföranden finner också att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos
(M) m.fl. samt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag om tillägg.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 75

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet då
medborgardialog uteblivit samtidigt som en stor del av kommunens
invånare påverkas. Särskilt påverkas landsbyggsbefolkning utan
lokal kollektivtrafik, äldre samt sällanresenärer.
Risken att förslaget leder till ökad biltrafik i dessa fall är påtaglig.
Kostnaden blir densamma om du tar bilen till stan eller betalar
parkeringsavgiften vid Kungsängens station. Vilket leder till ökade
koldioxidutsläpp.”

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att ansatsen att minska bilismen är bra. Vi
ställer oss dock frågande till det liggande förslaget.
Vår spontana reaktion var att med de här bestämmelserna så kommer
fler att ta bilen istället för att åka pendeltåget.
Sen tittade vi lite närmare på de olika delarna.
•

Vad gäller 1 timmes fri parkering i centrum anser vi vara alldeles
för kort. När man ska till vårdcentralen vet man inte alltid hur
långtid det tar. Och i de fallen drabbas många som har en svag
ekonomisk ställning.

•

SL -Accesskort ska inte behöva vara 30-dagarskort. Det borde
räcka med att man har ett Accesskort.

•

Förslaget till beslut om de nya parkeringsbestämmelserna är
dåligt förankrade hos affärsidkarna i centrum. Det finns farhågor
hos näringsidkarna i centrum att de tänkta
parkeringsbestämmelserna ska påverka kundunderlaget på ett
negativt sätt.

•

De som bor långt från pendeltåget och som har dåligt med
matarbussar drabbas då de måste ha bil för att ta sig till tåget och
måste betala 5 kronor per timme i p-avgift om de inte har ett 30dagarskort.”

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Tekniska nämnden
• Tekniska avdelningen
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 76

2016-06-08

Beslut om utställning av förslag till
fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro,
Landsbygdsplan FÖP 2016.
Dnr KS 15/0199

Beslut
Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbyggden i Upplands-Bro kommun,
Landsbygdsplan FÖP 2016, sänds ut på utställning enligt plan- och bygglagen
(PBL) SFS 2010:900.
__________

Sammanfattning
Landsbygdsplan FÖP 2016 är ett förslag till fördjupning av Upplands-Bro
kommuns gällande översiktsplan, ÖP 2010. Landsbygdsplanen syftar till att
skapa förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygdens näringar och
bebyggelse och bidra till att den framtida utvecklingen på landsbygden är
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.
Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför tätortsavgränsningen. I ÖP 2010
ligger fokus främst på tätorternas utveckling. Riktlinjer för landsbygdsutvecklingen beskrivs där på en generell nivå. Men förutsättningarna skiljer sig
åt i olika delar av landsbygden. Landsbygdsplanen beskriver och förtydligar
därför förutsättningarna för och inriktningen på den översiktliga planeringen
för landsbygdens olika delar. I arbetet med Landsbygdsplanen har
tätortsavgränsningen reviderats något jämfört med i ÖP 2010.
Utställningsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
konsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. Konsekvensbeskrivningen utgör också en miljökonsekvensbeskrivning för planer och
program enligt bestämmelserna i Miljöbalken.
I ett tidigare skede har ett program tagits fram. Programsamrådet skedde från
juni till och med september 2013. Efter det togs ett planförslag fram. Under
samrådstiden i juli till december 2014 fortsatte dialogen med myndigheter,
grannkommuner och boende och verksamma på Upplands-Bros landsbygd.
Samrådsförslaget har sedan reviderats till ett utställningsförslag och fördjupats
ytterligare. Inkomna synpunkter med kommentarer, kompletteringar och
revideringar redovisas i en samrådsredogörelse.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 76

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, den 17 maj 2016.
Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro Landsbygdsplan FÖP 2016, den 17 maj 2016
Konsekvensbeskrivning, den 17 maj 2016
Planeringsförutsättningar, den 17 maj 2016
Samrådsredogörelse för plan- och programsamråd, den 17 maj 2016
Medborgardialog - dokumentation av samrådsmöten och medborgardialog,
november 2014
Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander,
Stockholms läns museum i samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991.
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000.
Kulturhistorisk utredning del 1 och 2. Rapport: 2001:1. Gabriele PrenzlauEnander, Stockholm läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001.
Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162.
Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro,
Landsbygdsplan FÖP 2014, samrådshandling den 25 juni 2014.
Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för
översiktsplanering av landsbygden, den 3 juni 2014
Medborgardialog - dokumentation av samrådsmöten och medborgardialog,
september 2013
Förslag till program för översiktsplanering av landsbygden i Upplands-Bro,
samrådshandling den 8 maj 2013.
Landskapsanalys Upplands-Bro, samrådshandling den 8 maj 2013.
Avgränsning av miljöaspekter, samrådshandling den 8 maj 2013.

Protokollsanteckning
Sara Ridderstedt (MP) och Anna Norberg (MP) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser mycket som är positivt och bra med förslaget till
Landsbygdsprogram men förordar ett utvidgat generellt strandskydd
på 300 meter. Framtida generationers tillgång till natur- och
rekreationsområden i strandnära lägen måste säkras. För oss leder
LIS-områden i motsatt riktning och landsbygdsbyggnation bör prövas
jämbördigt. Skälby Gård bör tas bort som utvecklingsområde.”
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 76
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Gällande översiktsplan för Upplands-Bro, som antogs i början av
föregående mandatperiod, ger ett gott stöd för en positiv utveckling av
kommunens landsbygd. Eftersom den emellertid ger riktlinjer på en
generell nivå är arbetet med en fördjupad plan för landsbygden viktigt.
Det är angeläget att ta hänsyn till olika kommundelars förutsättningar
och inte minst att ge stöd till konkreta beslut och
genomförandeprocesser. Förutsättningar för att arbeta och bo på
landsbygdens egna villkor måste vara både en utgångspunkt och ett
mål för kommunen. Det är såväl ett mål som ett medel att släppa loss
landsbygdens egen utvecklingskraft.
När kommunstyrelsen nu beslutar att sända ut ett förslag till fördjupad
översiktsplan för utställning återstår fortfarande viktigt arbete.
Synpunkter från kommuninvånare och andra viktiga! Vi har därför
självfallet inte nu tagit slutlig ställning till detta. Men, det är den
nuvarande politiska majoritetens ledande politiker som är styrgrupp
för arbetet. Hade vi varit det hade vi inte skickat ut förslaget i dess
nuvarande form, utan i åtminstone två viktiga avseenden skulle det
varit annorlunda:
1. Utvecklingsstrategin för Upplands- Bros landsbygd ska ha
utgångspunkt i de ca 50 större bebyggelsegrupper som redovisas i
ÖP 2010. Såväl den fördjupade översiktsplanens text som dess
kartbild ska tydligt ange detta. Det är de boende och verksamma
här, i ”byarna”, som utgör grunden för landsbyden och dess
utveckling. Landsbygdsutveckling handlar om att frigöra
utvecklingskraft för dess byar, inte skapa begränsningar. Byarna
ska kunna växa och bidrar därmed även till hela kommunens
utveckling. Miljökrav ska hanteras ambitiöst och flexibelt, t.ex.
genom att lokala VA- lösningar är alternativ till det kommunala
systemet. Andra aspekter på bebyggelseutveckling och service,
som i materialet beskrivs som ”landsbygdskärna”,
”utvecklingsområde” eller ”utvecklingsstråk” kan komplettera
grundstrukturen när det är lämpligt.
En bebyggelseutveckling med stöd i dessa bebyggelsegrupper och
generell möjlighet till enskilda kompletteringar av befintlig
bebyggelse är en nödvändighet om landsbygden överhuvudtaget
ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De riktlinjer
som föreslås för bebyggelseutveckling; utformning och placering
av ny bebyggelse, infrastruktur, tekniska försörjningar och annan
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 76
offentlig service, är till just för att säkerställa att den mer spridda
bebyggelsen blir bra och i grunden möjlig.
2. Den fördjupade översiktsplanen måste tydligt klargöra och ta
ställning för att den täta befintliga bebyggelsen inom försvarets
s.k. påverkansområde kan utvecklas med en god bebyggd miljö
och förutsättningar att lösa vatten- och avloppsfrågorna. Dessa
områden kan även utan ny tillkommande bebyggelse bidra till
underlag för skola, förskola, kollektivtrafik m.m. utan
påverkan på landskapsbilden och utan att försämra
landsbygdens värden. Enskilda boendes möjligheter att på ett
likvärdigt sätt förbättra sina fastigheter kan inte på något sätt
påtagligt försvåra utnyttjandet av Kungsängens övnings- och
skjutfält eller i annat avseende motverka totalförsvarets
intressen. Den fördjupade översiktsplanen är det naturliga och
bäst lämpade sammanhanget att lösa konflikter med
riksintresset för försvaret om bebyggelsens omfattning.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

11 (78)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 77

2016-06-08

Begäran om planändring för del av Bro
Prästgård 4:1 samt del av Härnevi
1:71- nya infartsparkeringar i Bro
stationsområde
Dnr KS 16/0165

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ändrad detaljplan för del av Bro Prästgård 4:1 (Stationsvägen) samt för del
av Härnevi 1:71 (söder om Råbyrondellen), enligt reglerna för utökat
förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ändrad detaljplan för del av Bro Prästgård 4:1 (Stationsvägen) samt för del
av Härnevi 1:71 (söder om Råbyrondellen), enligt reglerna för utökat
förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Tillväxtkontorets förlag till beslut med ett tillägg enligt följande:
3. Alternativet med att exploatera den så kallade järnvägsparken utgår från
uppdraget. Som ett alternativ kan studeras infartsparkering i anslutning till
vägövergången i närheten till Bro fotbollshall.

Sammanfattning
Behov föreligger att kunna erbjuda fler parkeringsplatser för kollektivresenärer
i området kring järnvägsstationen i centrala Bro, så kallade infartsparkeringar.
Behov föreligger också att planera för den tänkta förbindelsen från
Trädgårdsstaden i Bro upp till Enköpingsvägen i anslutning till Råbyrondellen.
Tillväxtkontoret har sedan tidigare även uppdraget att se över
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. I uppdraget ingår
åtgärder som att anlägga kompletterande tillfälliga och permanenta
parkeringsplatser (varav vissa är genomförda), att bevaka parkeringsfrågor i
plan- och exploateringsprojekt (vilket pågår) samt att planera för en utbyggnad
av bland annat Bro stations infartsparkeringar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 77
Syftet med planändringarna är att möjliggöra nya parkeringsplatser i första
hand avsedda som infartsparkeringar i anslutning till järnvägsstationen i Bro.

Beslutsunderlag
•
•
•

ÖP 2010, KF 15 december 2011 § 162
Tekniska nämndens yttrande inför antagandet av detaljplanen gamla
brandstationen i Bro (Härnevi 1:17) diarienr TN 16/0067, 21 mars 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse 25 maj 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
Tillväxtkontorets förslag till beslut mot Martin Normarks (L) förslag om
tillägg. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut och att förslaget om tilläggs avslås.

Reservationer
Martin Normark (L) reserverar som mot beslutet med följande motivering:
”Liberalerna vill att alternativet med att exploatera den så kallade
järnvägsparken utgår från uppdraget. Ger relativt få platser på en
grönyta som kommunen satsat på, vi behöver inte asfalt överallt.
Som ett alternativ kan studeras infartsparkering i anslutning till
vägövergången i närheten av Bro fotbollshall.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

13 (78)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 78

2016-06-08

Begäran om planuppdrag för del av
Finnsta 1:166 (Norrängens förskola)
Dnr KS 16/0170

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ändring av detaljplan för del av Finnsta 1:166 enligt reglerna för
standardförfarande, PBL 2010:900.
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering
__________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i ärendet med diarienr UN 16/0067 12 april 2016,
beslutat föreslå Kommunstyrelsen om en detaljplaneändring för del av Finnsta
1:166 i västra Bro. Planändringen ska möjliggöra nybyggnation av en förskola
när det tillfälliga bygglovet för paviljongerna vid Norrängens förskola i
centrala Bro löper ut 2019.
För att kunna fullfölja kommunens skyldigheter om att erbjuda förskoleplats
till barn folkbokförda i kommunen, behöver Utbildningskontoret kunna erbjuda
fler förskoleplatser i kommunens båda tätorter.

Beslutsunderlag
•
•
•

ÖP 2010, Kommunfullmäktige 15 december 2015, § 162
Beslut i Utbildningsnämnden UN 16/0067, 12 april 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse 25 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
Utbildningsnämnden
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 79

2016-06-08

Begäran om planuppdrag för del av
Kockbacka 2:1, förskoletomt i Bro,
(Rosenängarna)
Dnr KS 16/0171

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ny detaljplan för del av Kockbacka 2:1, enligt reglerna för utökat
förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering
__________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i ärendet med diarienr UN 16/0067 12 april 2016
beslutat föreslå Kommunstyrelsen om detaljplaneändring för del av Kockbacka
2:1 i östra Bro som tillåter nybyggnation av förskola. För att kunna fullfölja
kommunens skyldigheter om att erbjuda förskoleplats till barn folkbokförda i
kommunen, behöver Utbildningskontoret kunna erbjuda fler förskoleplatser i
kommunens båda tätorter.
Platsen för den föreslagna förskolan har identifierats efter samråd mellan
Utbildningskontoret, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och
Tillväxtkontoret.

Beslutsunderlag
•
•
•

ÖP 2010, Kommunfullmäktige 15 december 2011, § 162
Beslut i utbildningsnämnden UN 16/0067, 12 april 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
Utbilningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 80

2016-06-08

Begäran om markanvisning och
planuppdrag Kungsängens Kyrkby
2:131 (Villa Skoga)
Dnr KS 16/0160

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal med AB Upplands-Brohus
2. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om
ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:131, enligt reglerna för utökat
förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
3. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering

4. Beakta att fråga om byggnadsminnesförklaring av Villa Skoga väckts och
ska utredas av Länsstyrelsen.
5. Kommundirektören får i uppdrag att införa eventuell rivning av Villa
Skoga, inventera och se över dokumentation av Villa Skogas historia.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal med AB Upplands-Brohus
2. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om
ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:131, enligt reglerna för utökat
förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
3. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering

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) förselsår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets
förslag till beslut med två tillägg enligt följande:
4. Beakta att fråga om byggnadsminnesförklaring av Villa Skoga väckts och
ska utredas av Länsstyrelsen.
5. Kommundirektören får i uppdrag att införa eventuell rivning av Villa
Skoga, inventera och se över dokumentation av Villa Skogas historia.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 80

Sammanfattning
Kommunens bostadsbolag AB Upplands-Brohus har kommit in med en
ansökan om markanvisning gällande fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131
(Villa Skoga).
Kommunstyrelsen har i tidigare beslut 4 februari 2015 (KS § 10) gett
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att sälja fastigheten till
AB Upplands-Brohus i syfte att kunna bygga nya bostäder,
parkeringsplatser/garage med möjlighet till verksamheter, butiker eller annan
näringsverksamhet.
AB Upplands-Brohus har tagit fram ett förslag omfattande ca 50-60 lägenheter
i ett punkthus samt en kopplad byggnad i två plan som kan användas för
boende eller verksamheter. Genomförande av förslaget förutsätter en ändring
av befintlig detaljplan.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

ÖP 2010, Kommunfullmäktige 15 december 2011, § 162
Intresseanmälan för markanvisning till Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa
Skoga) 27 april 2016
Förslag (Skisser), 10 mars 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse 25 maj 2016

Beslutsgång
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om man kan besluta enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut med Camilla Jansons (S) m.fl. förslag om
tillägg. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Tillväxtkontorets förslag med Camilla Jansons (S) m.fl. tilläggsförslag.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att det skulle vara ytterst sorgligt om Villa
skoga skulle rivas. Huset har en intressant och viktig historia och är
det enda ursprungliga huset som finns kvar centralt i Kungsängen.
Dessutom ligger det ett medborgarförslag om att vi i huset ska
inrymma ett kommunalt museum.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 81

2016-06-08

Begäran om markanvisning och
planuppdrag för del av Kungsängens
Kyrkby 4:269 (Vattentornsparken)
Dnr KS 16/0169

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal med AB Upplands-Brohus.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 4:269, enligt reglerna för
utökat förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
3. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering.
__________

Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal med AB Upplands-Brohus.
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan
om ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 4:269, enligt reglerna för
utökat förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
3 Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) föreslår att
Kommunstyrelsen avslår Tillväxtkontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunens bostadsbolag AB Upplands-Brohus har kommit in med en
ansökan om markanvisning gällande del av fastigheten Kungsängens Kyrkby
4:269 (Vattentornsparken) utmed Bergvägen.
Syftet med begäran om markanvisning är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse
i området längs med Bergvägen. Upplands-Brohus har tagit fram en skiss med
förslag till ny bebyggelse inom denna del fastigheten. Förslaget anger tre till
fem punkthus vilket medger er 177-295 lägenheter om husen byggs i 14
våningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 81
Som en del i planarbete bör också ingå att se över behovet av att eventuellt
förbättra tillgängligheten till naturmarken (som inte berörs av föreslagen
bostadsbebyggelse) samt utreda behov av utveckling av rekreativa kvaliteter i
området kring Vattentornsparken.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

ÖP 2010, Kommunfullmäktige 15 december 2011, § 162
Grönplanen, 18 december 2008, § 137
Intresseanmälan för markanvisning till Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa
Skoga) 27 april 2016
Förslag (Skisser), 10 mars 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse 25 maj 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, ett enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut och ett enligt Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag
till avslag. Ordförande frågar Kommunstyrelsen om man kan besluta enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Tillväxtkontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets förslag till
beslut röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos
(M) m.fl. förslag om avslag röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under uppropet lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 81
Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för Tillväxtkontorets förslag till
beslut, mot sju (7) Nej-röster för Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag om avslag.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Ännu ett utanförskapsområde riskerar att skapas i Upplands-Bro när
ytterligare hyreshus byggs i direkt anslutning till ett i perioder socialt
oroligt bostadsområde.
Tidigare socialdemokratiska miljonprogramsområdet i vår kommun
skapar än idag stora spänningar och otrygghet i Upplands-Bro. Att
upprepa historiska misstag och tro att resultatet blir annat denna
gång är naivt och oansvarigt”
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Upplands-Bro kommun har varit, är idag och ska i framtiden
fortsätta att vara en kommun med ett hjärta för djur och natur. Med
våra smarta och hållbara lösningar ska vi värna om våra gröna
rekreationsområden, de smarta bostäderna och landsbygdskänslan.
Våra kommunmedlemmar som identifierar sig som UpplandsBrobor, identifierar sig också som människor som valt att bo nära till
skog, sjöar och stora grönytor. Det är viktigt att konservera dessa
tillgångar som även är kommunens särprägel, den stadsnära
landsbygdskommunen med ett grönt hjärta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 81
Därför reserverar vi oss mot förslaget om att bebygga området kring
Vattentornsparken. Det här är ett mycket omtyckt stycke skog och
mark som används av många som rekreationsområde. Hundägare,
familjer, dagis- och skolklasser samt allmänt naturälskande
kommunmedlemmar ser värdet i att behålla grönområdet, och det
gör även Sverigedemokraterna.
Vi Sverigedemokrater värnar om våra gemensamma natur- och
kulturvärden. Tillsammans med kommuninvånarna tar vi ställning
mot den styrande koalitionen.”

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att det är bra att bygga längs med Bergvägen i
Vattentornsparken. Det är ett centralt och kollektivtrafiknära område.
Vi menar att genom att bygga ganska höga hus med hyreslägenheter
är ett bra sätt att utnyttja marken effektivt.
Dessutom finns det fortfarande plats kvar för att anlägga en riktig
lekpark.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 82

2016-06-08

Begäran om markanvisning, del av
Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö
badväg)
Dnr KS 16/0178

Beslut
Kommunstyrelsen ger tillväxtchefen i uppdrag att upprätta ett direkt
markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter AB.
__________

Sammanfattning
Odalen Fastigheter AB har lämnat in en ansökan om en direkt markanvisning
till kommunen. I sin ansökan beskriver Odalen Fastigheter AB att de vill köpa
en del av marken Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Ansökan har lämnats in mot bakgrund av Kommunstyrelsens beslut den 27
april 2016 (KS § 61) om att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om en
ny detaljplan för området. Beslutet om en detaljplaneändring syftar till att möta
kommunens behov av äldreboenden och eventuellt även förskolor.
I sin ansökan föreslår Odalen Fastigheter AB att de tillsammans med
kommunen ska driva detaljplanearbetet för ett nytt äldreboende.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Odalen Fastigheter AB
Socialnämnden
Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 83

2016-06-08

Beslut om samråd för Viby 19:1 m.fl.
(NCC)
Dnr KS 15/0847

Beslut
Kommunstyrelsen sänder ut förslag till ändring av detaljplan Viby 19:1 m.fl.
på samråd enligt regler för standardförfarande.

Sammanfattning
Trafikverket överklagade kommunens antagande av detaljplan 0603 med
anledning av att byggbar kvartersmark låg för nära E18. I den angränsande
planen (Örnäs 1:9, nr 1002) har en lösning valts där kvartersmarken ligger
närmare E18. I den planen hindras bebyggelse närmare 35 meter från E18 med
prickmark. Planändringen syftar till att åstadkomma en konsekvent
markanvändning för fastigheter utmed E18.
I området har även ett antal transformatorstationer placerats på områden som
egentligen är avsedda för industriändamål. Planändringen syftar också till att
anpassa områden för transformatorstationer i planen utifrån hur dessa faktiskt
står. Med tanke på de små ändringar planen innebär förväntas den kunna
genomföras med begränsat standardförfarande. Planen bedöms inte medföra
någon betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2016
Plankarta den 20 maj 2016
Planbeskrivning den 20 maj 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

NCC Civic Properties

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 84

2016-06-08

Beslut om samråd för del av
Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.
(Tibbleängen)
Dnr KS 15/0024

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för del av KungsängenTibble 1:470 m.fl.(Tibbleängen) sänds ut på samråd enligt reglerna om normalt
planförfarande, plan- och bygglagen Ä1987:10.

Sammanfattning
Kommundirektören fick 8 oktober 2008 § 123 i uppdrag att ta fram ett förslag
till ny detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 genom normalt
planförfarande. Under arbetet med att ta fram planförslaget har planområdet
utvidgats till att omfatta även en del av naturmarken norr om Hjortronvägen
där den långsträckta gräsbevuxna vallen nu ligger.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggande av cirka 350 nya
bostäder för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de
kommunala fastigheterna Kungsängen-Tibble 4:447 och Ekhammar 4:269, i
södra Gröna Dalen. Planen möjliggör även en ny förskola inom planområdet.
Planens genomförande bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan
enligt kommunens behovsbedömning och därför har en
miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

ÖP 2010, Kf den 15 november 2011, § 162
Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, § 123
Plankarta, den 18 april 2016 rev den 24 maj 2016
Planbeskrivning, den 18 april 2016, rev den 24 maj 2016
Genomförandebeskrivning, den 18 april 2016, rev den 24 maj 2016
Behovsbedömning, den 4 november 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
Villamarken AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 85

2016-06-08

Beslut om samråd för Härnevi 1:71 m.fl.
(Köpmanvägen)
Dnr KS 15/0521

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för del av Härnevi 1:71 med
flera (Köpmanvägen) sänds ut på samråd enligt reglerna om normalt
planförfarande (SFS 2010:900)
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för del av Härnevi 1:71 med
flera (Köpmanvägen) sänds ut på samråd enligt reglerna om normalt
planförfarande (SFS 2010:900)

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF § 158) att ge
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheten till planändring i enlighet med
AB Upplands-Brohus har ansökan om planändring för del av fastigheten
Härnevi 1:71. Syftet med planändringen är att utreda möjligheten att bebygga
den södra delen av Härnevi 1:71 (Härneviparken) och fastigheten Härnevi 31:1
för bostäder.
Området föreslås enligt liggande planförslag bebyggas med bostäder i upp till
fyra våningar. Planförslaget avses sändas ut på samråd.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

ÖP 2010, Kf den 15 november 2011, §162
Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, §123
Plankarta, den 18 april 2016 rev den 24 maj 2016
Planbeskrivning, den 18 april 2016, rev den 24 maj 2016
Genomförandebeskrivning, den 18 april 2016, rev den 24 maj 2016
Behovsbedömning, den 4 november 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 85

Protokollsanteckningar
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Nya 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 som landmärke.
Kommunen ska inte avhända sig möjligheter till framtida allmänna
parkeringsplatser nära Bro stationsområde, eftersom de kommer att
behövas när bebyggelsen kring Bro växer.”
Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser gärna att kommunens nybyggnationer ska
vara estetiskt vackra och väl anpassade till närområdet.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 86

2016-06-08

Beslut om samråd för Ekhammar 4:214
Dnr KS 15/0309

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för Ekhammar 4:214 sänds
ut på samråd enligt reglerna om enkelt planförfarande (SFS 2010:900)
__________

Sammanfattning
Fastighetsägaren för fastigheten Ekhammar 4:214 har ansökt om att ta fram en
ny detaljplan i syfte att få möjlighet att avstycka sin fastighet vilket idag inte är
möjligt enligt gällande planbestämmelser. Syftet med planen är att även
möjliggöra en utökad byggrätt för ytterligare en huvudbyggnad (bostad) inom
fastigheten Ekhammar 4:214 samt att möjliggöra en infart till den
nytillkommande fastigheten.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Beslut om planuppdrag, SBU § 15, den 5 mars 2014
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2016
ÖP 2010, KF 2011-12-15 § 162 den 15 december 2011
Plankarta, den 25 maj 2016
Planbeskrivning, den 25 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret
Ekhammar 4:214

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 87

2016-06-08

Beslut om samråd för Bro- Råby 3:128
och del av Finnsta 1:2 (Svenska
Kyrkan)
Dnr KS 15/0368

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för
församlingslokal i Bro, del av Bro-Råby 3:128 m.fl. på samråd enligt regler för
standardförfarande.
__________
Rolf Nersing (S) deltar inte i beslutet.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för
församlingslokal i Bro, del av Bro-Råby 3:128 m.fl. på samråd enligt regler för
standardförfarande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen avslår Tillväxtkontorets
förslag till beslut.

Jäv
Rolf Nersing (S) meddelar Jäv och deltar inte i ärendets handläggning och
beslut.

Sammanfattning
Svenska kyrkan har under en längre tid uppvaktat kommunen med en önskan
om att få uppföra nya samlingslokaler i närheten av Bro centrum. Efter en
diskussion mellan Svenska kyrkan och plan- och exploateringsavdelningen om
läge för placering av byggnaden gav Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
detaljplan för ny samlingslokal den 27 maj 2015. Platsen är direkt nordväst om
korsningen in till Bro centrum.
Med tanke på platsens centrala och väl exponerade läge i Bro är det angeläget
både för Svenska kyrkan och för kommunen att det blir en byggnad som håller
hög arkitektonisk kvalité. Ambitionen i planuppdraget var att skapa en
byggnad som kan bli ett landmärke för orten. Därför har ett
gestaltningsprogram tagits fram till planen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 87
Gestaltningen tar fasta på kyrkans roll som samlande verksamhet i samhället
men också på den naturmark som idag finns på platsen. Byggnaden har också
placerats så att den bidrar till att omforma Enköpingsvägen till en huvudgata
och inte en genomfartsled som den upplevs som idag.
Andra frågor som har behandlats i planarbetet är risker från tankstället i andra
hörnet av korsningen. Placeringen av byggnaden har också valts med hänsyn
till tillgänglighet och trafiksäkerhetssynpunkt.
Planen bedöms inte föranleda några betydande konsekvenser för miljön. Denna
bedömning stäms av med Länsstyrelsen under samrådsprocessen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2016
Plankarta den 27 maj 2016
Planbeskrivning den 27 maj 2016
Gestaltningsprogram den 24 maj 2016
KS Planuppdrag den 27 maj 2015, § 86
Översiktsplan 2010

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer
Tillväxtkontorets förslag till beslut mot Lisa Edwards (C) förslag till beslut.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets
förslag till beslut.

Reservationer
Lisa Edwards (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Kommunen bör inte avhända sig mark i Bro centrum innan det är klargjort hur
handelsplatsen Bro centrum ska utvecklas. Det gäller nya butiker, service samt
tillkommande parkeringsbehov då Bro, med befintliga byggplaner, kommer att
mer än fördubbla sin befolkning. Den befintliga centrumparkeringen behövs till
den verksamhet som existerar idag.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 87

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser positivt på att svenska kyrkan får en
centralt belägen församlingslokal. Dock anser vi att
gestaltningsskisserna är djupt oroande. Vi vill inte att Bro centrum
ska förfulas av en byggnad i grå betong och glas. Nybyggnationer i
kommunen ska vara estetiskt tilldragande och bidra till att skapa ett
balanserat samt vackert intryck hos omgivningen”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Svenska Kyrkan i Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 88

2016-06-08

Upphävande av del av detaljplan för
Brunna industriområde, (U8203)
Dnr KS 16/0177

Beslut
Kommunstyrelsen sänder ut förslag till upphävande av del av detaljplan för
Brunna industriområde på samråd enligt regler för standardförfarande.
__________

Sammanfattning
Mellan E18 och det nya industriområdet som växer fram i Brunna finns det en
rest kvar av den gamla detaljplanen för Brunna industriområde, 8203.
Användningsbestämmelsen i planen är ”PARK”. Marken ligger inom
fastigheten Viby 19:1. I samband med att ett förslag till ändring av planen 0603
där ytterligare mark längs E18 inom Viby 19:1 föreslås göras om till
kvartersmark föreslås att planen för denna remsa upphävs. Till skillnad från
den del som föreslås för planändring kan inte denna del planeras för
kvartersmark då Trafikverket inte vill ha kvartersmark närmare är 25 meter
från vägkant invid motorväg. I praktiken betyder ett upphävande att marken
inte längre är detaljplanelagd. Trafikverket har en vägrätt för E18 som styr
deras möjlighet att ta hand om motorvägen. Med tanke på de små ändringar
planen innebär förväntas den kunna genomföras med begränsat
standardförfarande. Planen bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tillväxt tjänsteskrivelse den 25 maj 2016
Plankarta den 20 maj 2016
Planbeskrivning den 20 maj 2016
KS beslut om planuppdrag § 7, den 3 februari 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 89

2016-06-08

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

Beslut
1. Utlåtande tillhörande ändring genom tillägg till detaljplan för del av
Kungsängens-Tibble 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.
Kommunstyrelsen antog planförslaget 27 april enligt regler för begränsat
standardförfarande. Sedan dess har förslaget ytterligare samråtts och
granskningsutlåtandet har ändrats vilket innebär att de formella kriterierna inte
är uppfyllda. Detta innebär att planförslaget behöver antas på nytt. I övrigt har
handlingarna inte förändrats.

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
Utlåtandet

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

MacFreeze
Samhällsbyggnadskontoret
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 90

2016-06-08

Antagande av ändrad detaljplan 1301,
Kungsängens-Tibble 1:331
Dnr KS 16/0115

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse tillhörande förslaget till
planändring.
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till planändring.
_________

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 del av Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) 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. Syftet med den nu
aktuella ändringen är att ge möjlighet till ett mer flexibelt byggande av
vindsvåning.
Kommunstyrelsen beslutade om att sända ut den föreslagna planändringen den
27 april, § 57 för samråd. Samrådet har genomförts enligt regler för
standardförfarande mellan 17 maj och 24 maj. Alla remissinstanser och
sakägare har yttrat sig positivt under samrådet. Därför finns förutsättningar att
anta planen enligt regler för begränsat standardförfarande.
Planen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön. Detta har
stämts av med Länsstyrelsen under samrådet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2016
Plankarta den 30 maj 2016
Planbeskrivning den 30 maj 2016
Samrådsredogörelse den 30 maj 2016
Kommunstyrelsens-beslut om samråd den 27 april 2016, § 57

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tibblemarken 2 AB, c/o Scandinavian Property Group

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 91

2016-06-08

Antagande av planändring för Klöv och
lilla Ullevi 1:12, Ä0501
Dnr KS 15/0805

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse tillhörande förslaget till
planändring.
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till planändring.
___________

Sammanfattning
För fastigheten Klöv- och lilla Ullevi 1:12 gäller en detaljplan med en skrivelse
som lyder: ”Kvarteret får inte styckas.”. Syftet med den föreslagna
planändringen är att ta bort denna planbestämmelse för att möjliggöra
avstyckningar inom planområdet.
Kommunstyrelsen beslutade om att sända ut den föreslagna planändringen den
27 april, § 58 för samråd. Samrådet har genomförts enligt regler för
standardförfarande mellan 17 maj och 24 maj. Alla remissinstanser och
sakägare har yttrat sig positivt under samrådet. Därför finns förutsättningar att
anta planen enligt regler för begränsat standardförfarande.
Planen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2016
Plankarta den 26 maj 2016
Planbeskrivning den 26 maj 2016
Samrådsredogörelse den 26 maj 2016
Kommunstyrelsens beslut om samråd den 27 april 2016, § 58

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ersands förvaltning AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 92

2016-06-08

Markförsäljning del av Klöv och Lilla
Ullevi 1:5
Dnr KS 16/0176

Beslut
Upprättat förslag till köpekontrakt mellan Upplands-Bro kommun och
Fastighets AB Kärrholmen avseende förvärv av ca 179 000 kvm av Klöv och
lilla Ullevi 1:5 godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunen har tillsammans med Fastighets AB Kärrholmen planerat för
verksamhetsområde i nordvästra Bro, väster om väg 840 och söder om E18.
Det finns godkänt planprogram och detaljplanen är ute på samråd nu i början
av juni 2016.
Arbetet har fördelats och fakturerats efter procent markinnehav, där Bolaget
har varit den starkast drivande parten i denna process. För att förenkla
processen kring detaljplanen har bolaget inkommit med en förfrågan om att
förvärva marken från kommunen för att exploatera helt i egen regi. Efter
förhandlingar har nu en överenskommelse nåtts kring ett förvärv och ett
köpekontrakt har tagits fram för beslut.

Beslutsunderlag
•
•

Upprättat förslag till köpekontrakt mellan Upplands-Bro kommun och
Fastighets AB Kärrholmen med bilaga för del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse KS 16/0176, den 25 maj 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Fastighets AB Kärrholmen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 93

2016-06-08

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

Beslut
Ärendet återremitteras enligt:
Beskrivning av strandzonens funktioner/ytor
Stora sammanhängande ytor med olika funktioner och rörelsestråk. Allmänna
platser som tillskapas/ framhävs i den nya strukturen:
•

Område för kulturverksamheter och friluftsliv (Fiskartorp) med
exempelvis café och kajakuthyrning

•

Ny badplats/strand

•

Stor strandpark med kulturpromenad, sittmöbler och solbryggor med
badstegar

•

Anordnad utkiksplats från höjd i landskapet

•

Stråk genom tegelbruksområdet (den gamla förbindelsen mellan
Brogård och tegelbruket) som länkar samman torg av olika karaktärer.
De kulturhistoriskt intressanta hus som bevaras längs stråket lyfts fram
som karaktärsskapande element

•

Stor, öppen hamnpark (mellan ny bostadsbebyggelse och vattnet) med
byggrätt för verksamhet/restaurang, och vistelseytor som sträcker sig ut
i vattnet med både båtbryggor och djupa sittrappor.

•

En enklare trailerramp möjliggör iläggning/upptagning av mindre båtar
(gynnar det rörliga friluftslivet)

Fiskartorp- Förändringar i förhållande till tidigare granskningsförslag
•

Justerandes sign

Borttagande av kvartersmark bostäder. Inom/intill Fiskartorp planeras
en liten byggrätt intill befintliga hus som ligger inom
strandskyddsområdet. Bebyggelsen kring den öppna platsen ska
inrymma verksamheter av allmän karaktär och regleras i plankartan
med kvartersmark för kultur och friluftsliv. Detta innebär att mindre
hantverkslokaler, café‐ och/eller kioskverksamhet samt verksamheter
med inriktning mot friluftsliv, exempelvis seglar‐ och kanotskola, ska
kunna finnas här. Byggnaderna kan även fungera som värmestuga för
skridskoåkare och skidåkare vintertid. Förbättrad tillgänglighet och
aktiviteter av offentlig samt kommersiell karaktär förstärker identiteten
och återknyter till platsens tidigare betydelse som knutpunkt och
mötesplats i Bro. Inom kvartersmarken för kultur och fritid ska därför
också en badplats kunna anläggas.”
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 93
•

Bevarande av skogsbrynet och det öppna kulturlandskapet

•

Omstudering av kvartersmarken längs huvudgatan (intill vändplanen)
för gestaltning av en bebyggelsegruppering som på ett varsammare sätt
kan möta kulturlandskapet vid Fiskartorp

•

Utökning av allmänna parkeringsytor

Tegelbruket- Förändringar i förhållande till tidigare granskningsförslag
•

Sänkning av höjder med större variation samt inga 5‐våningshus

•

Omstudering av struktur för tydligare inramning av torg och
framhävande av de kulturhistoriska värdena (de hus som bevaras,
platsen för ladan samt den gamla förbindelsen mellan Brogård och
tegelbruket)

•

Kortare fasadlängder för skapande av en mer uppbruten
bebyggelsestruktur

•

Ny hamngetsaltning, minskad yta för båtar – större vistelseytor vid
vattnet

•

Justerad struktur på höjden vid befintlig arbetarbostad. Längre avstånd
till Rättarboda genom nedkortad

•

Angöringsgata samt flytt av byggrätt

Antalet bostädet- Förändringar i förhållande till tidigare granskningsförslag
Antalet bostäder ska hållas nere främst i den södra delen.
___________

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 plan- och
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 ärendet återremitteras enligt:
Beskrivning av strandzonens funktioner/ytor
Stora sammanhängande ytor med olika funktioner och rörelsestråk. Allmänna
platser som tillskapas/ framhävs i den nya strukturen:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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•

Område för kulturverksamheter och friluftsliv (Fiskartorp) med
exempelvis café och kajakuthyrning

•

Ny badplats/strand

•

Stor strandpark med kulturpromenad, sittmöbler och solbryggor med
badstegar

•

Anordnad utkiksplats från höjd i landskapet

•

Stråk genom tegelbruksområdet (den gamla förbindelsen mellan
Brogård och tegelbruket) som länkar samman torg av olika karaktärer.
De kulturhistoriskt intressanta hus som bevaras längs stråket lyfts fram
som karaktärsskapande element

•

Stor, öppen hamnpark (mellan ny bostadsbebyggelse och vattnet) med
byggrätt för verksamhet/restaurang, och vistelseytor som sträcker sig ut
i vattnet med både båtbryggor och djupa sittrappor.

•

En enklare trailerramp möjliggör iläggning/upptagning av mindre båtar
(gynnar det rörliga friluftslivet)

Fiskartorp- Förändringar i förhållande till tidigare granskningsförslag
•

Borttagande av kvartersmark bostäder. Inom/intill Fiskartorp planeras
en liten byggrätt intill befintliga hus som ligger inom
strandskyddsområdet. Bebyggelsen kring den öppna platsen ska
inrymma verksamheter av allmän karaktär och regleras i plankartan
med kvartersmark för kultur och friluftsliv. Detta innebär att mindre
hantverkslokaler, café‐ och/eller kioskverksamhet samt verksamheter
med inriktning mot friluftsliv, exempelvis seglar‐ och kanotskola, ska
kunna finnas här. Byggnaderna kan även fungera som värmestuga för
skridskoåkare och skidåkare vintertid. Förbättrad tillgänglighet och
aktiviteter av offentlig samt kommersiell karaktär förstärker identiteten
och återknyter till platsens tidigare betydelse som knutpunkt och
mötesplats i Bro. Inom kvartersmarken för kultur och fritid ska därför
också en badplats kunna anläggas.”

•

Bevarande av skogsbrynet och det öppna kulturlandskapet

•

Omstudering av kvartersmarken längs huvudgatan (intill vändplanen)
för gestaltning av en bebyggelsegruppering som på ett varsammare sätt
kan möta kulturlandskapet vid Fiskartorp

•

Utökning av allmänna parkeringsytor

Tegelbruket- Förändringar i förhållande till tidigare granskningsförslag
•

Justerandes sign

Sänkning av höjder med större variation samt inga 5‐våningshus

Utdragsbestyrkande

38 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 93
•

Omstudering av struktur för tydligare inramning av torg och
framhävande av de kulturhistoriska värdena (de hus som bevaras,
platsen för ladan samt den gamla förbindelsen mellan Brogård och
tegelbruket)

•

Kortare fasadlängder för skapande av en mer uppbruten
bebyggelsestruktur

•

Ny hamngetsaltning, minskad yta för båtar – större vistelseytor vid
vattnet

•

Justerad struktur på höjden vid befintlig arbetarbostad. Längre avstånd
till Rättarboda genom nedkortad

•

Angöringsgata samt flytt av byggrätt

Antalet bostädet- Förändringar i förhållande till tidigare granskningsförslag
Antalet bostäder ska hållas nere främst i den södra delen.
Johan Tireland (SD) föreslår att ärendet återremitteras för vidare beredning där
följande punkter ska beaktas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Fiskartorp utgår.
Bevara strandskyddet.
Utred säkerhetsläget med speciell hänsyn till trafiksituationen och barnen.
Märk skogen mellan Fiskartorp 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

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Tillväxtkontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
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
•
•

•
•

•
•

Justerandes sign

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
Utdragsbestyrkande

40 (78)

41 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 93
•
•

•

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
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, ett enligt
Tillväxtkontorets förslag till beslut samt två förslag om återremiss.
Ordföranden ställer först de två återremisserna mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till
återremiss.
Ordföranden ställer därefter Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till återremiss
mot Fredrik Kjos m.fl. förslag att besluta enligt Tillväxtkontorets förslag och
frågar därefter Kommunstyrelsen om man kan besluta enligt Camilla Jansons
(S) m.fl. förslag om återremiss och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) m.fl.
förslag till återremiss röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Fredrik Kjos m.fl. förslag att besluta enligt Tillväxtkontorets förslag till
beslut röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under uppropet lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under uppropet lämnas nio (9) Ja-röster för Camilla Jansons (S) m.fl. förslag
till återremiss, mot sex (6) Nej-röster för Fredrik Kjos m.fl. förslag att besluta
enligt Tillväxtkontorets förslag till beslut.

Reservationer
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutat att Sverigedemokraternas
förslag till återremiss avslås med följande motivering.
”Sverigedemokraternas inställning till ärendet 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 kulturhistorisk arv. Det är viktigt
att kommunen upprättar en tydligare medborgardialog med
kommuninvånarna.
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 Görvälnskilen, skogsområden,
djurlivet och strandskyddet.
Följande punkter vill vi att man beaktar i återremissen:
•
•
Justerandes sign

En exploateringsgrad av max 700 bostäder.
Utred i större omfattning hur djurlivet påverkas.
Utdragsbestyrkande
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevara ett sammanhängande naturstråk och skydda
Görvälnkilen från exploatering.
Bebygg området med hänsyn till att bevara landsbygdskänslan.
Att all bebyggelse norr om Fiskartorp utgår.
Bevara strandskyddet.
Utred säkerhetsläget med speciell hänsyn till trafiksituationen
och barnen.
Märk skogen mellan Fiskartorp 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.”

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Upplands-Bro behöver fler attraktiva bostadsområden. Inte minst i
Bro där miljonprogramsområden skapar stor oro och otrygghet.
Bilbränder och misshandel är idag vardag i dessa områden i Bro.
Tegelhagen är ett område som har möjlighet att bli ett attraktivt
bostadsområde som kan skapa en bättre och nödvändig balans i Bro
samhälle. Alla urholkningar som kommer från den s-ledda
koalitionen, av planerna på utveckling av Tegelhagsområdet, riskerar
att stranda utvecklingen.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

KF Fastigheter AB
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Beslut om samråd- Reservatsbildning
Lillsjön/Örnässjön
Dnr KS 15/0300

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tillväxtkontorets förslag till bildande av
naturreservat för Lillsjön-Örnässjön (daterat 2016-04-28, dnr KS 15/0300)
föreläggs markägare och innehavare av särskild rätt att yttra sig samt att
förslaget sänds ut på samråd till berörda myndigheter och organisationer.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tillväxtkontorets förslag till bildande av
naturreservat för Lillsjön-Örnässjön (daterat 2016-04-28, dnr KS 15/0300)
föreläggs markägare och innehavare av särskild rätt att yttra sig samt att
förslaget sänds ut på samråd till berörda myndigheter och organisationer.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen avslår Tillväxtkontorets
förslag till beslut.

Sammanfattning
Ett förslag till bildande av kommunalt naturreservat för området vid LillsjönÖrnässjön har tagits fram. Förslaget baseras på den utredning om ”Förslag till
kommunalt naturreservat för Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun”,
som blev klar våren 2014 (daterad 2013-12-19, rev 2014-04-15). Förslaget
redovisades för kommunstyrelsen den 27 maj 2014. Processen kring
reservatsbildning har därefter fortsatt och har skett samordnat och integrerat
med planprogramarbetet för Örnäsområdet.
Tillväxtkontoret föreslår Kommunstyrelsen att besluta att förslaget till
reservatsbildning ska skickas ut till berörda markägare och innehavare av
särskild rätt med föreläggande om att yttra sig samt på samråd till berörda
myndigheter och organisationer. Utifrån inkomna svar kommer förslaget att
bearbetas ytterligare innan ett färdigt förslag kan presenteras för beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes sign

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2016
Förslag (den 28 april 2016) till bildande av naturreservatet LillsjönÖrnässjön i Upplands-Bro kommun jämte förslag till skötselplan
Naturvårdsverkets förnyade förhandsbesked den 22 februari 2016 om
bidrag till markåtkomst för det planerade naturreservatet Lillsjön-Örnässjön
Utdragsbestyrkande
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•

•

•

•

•

•

PM (den 15 juli 2015) ”Information om läget i arbetet med att bilda
kommunalt naturreservat vid Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun”,
bilaga till tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen angående ”Örnäsområdet –
Beslut om programsamråd”, den 17 juli 2015, dnr 2013-000019
PM (den 22 maj 2014) till kommunstyrelsens möte den 27 maj 2014 med
”Information om utredningen om förslag till naturreservat vid LillsjönÖrnässjön i Upplands-Bro kommun och om det fortsatta arbetet”
Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det lokala
naturvårdsprojektet - LONA ”Reservatsbildning Lillsjön – Örnässjön, etapp
2”
Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön-Örnässjön i
Uppland-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 2014-04-15, dnr 212000488)
Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det lokala
naturvårdsprojektet - LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av ett
kommunalt naturreservat, etapp 1”
Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, KF 2011-12-15 § 162

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer
Tillväxtkontorets förslag till beslut mot Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag till
beslut om avslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets
förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets förslag till
beslut röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos
(M) m.fl. förslag till avslag röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under uppropet lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande
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Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under uppropet lämnas tio (10) Ja-röster för Tillväxtkontorets förslag till
beslut, mot fem (5) Nej-röster för Fredrik Kjos m.fl. förslag om avslag.

Reservation
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Att bilda naturreservat skapar inte större skydd för området
Lillsjön- Örnässjön än nuvarande naturvårdsområde. Däremot ökar
det kostnader som belastar skattebetalare i kommunen”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om vindskydd vid
Örnässjön
Dnr KS 15/0843

Beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att förslaget att bygga
vindskydd vid Örnässjön beaktas och hanteras vidare i den pågående processen
kring förslaget att bilda naturreservat för Lillsjön-Örnässjön (daterat 28 april
2016, dnr KS 15/0300)
__________

Sammanfattning
Robert Moback inkom den 2 december 2015 med ett medborgarförslag om att
bygga vindskydd vid Örnässjön liknande de som finns vid Lejondalssjön.
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 16 december 2015
(§ 147) att medborgarförslaget lämnas över till Kommunstyrelsen för beslut.
I förslaget att bilda kommunalt naturreservat för området vid LillsjönÖrnässjön planeras fyra vindskydd vid Örnässjön, tre vindskydd på östra sidan
och ett på södra. Tillväxtkontoret föreslår Kommunstyrelsen att besluta att
medborgarförslaget om vindskydd vid Örnässjön hanteras vidare inom ramen
för den pågående reservatsprocessen.

Beslutsunderlag
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2016
• Förslag till bildande av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro
kommun, den 28 april 2016, samt förslag till skötselplan
• Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2015, § 147
• Medborgarförslag, inkom den 2 december 2015
• Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön-Örnässjön i
Uppland-Bro kommun”, (daterad 19 december 2013, rev 15 april 2014, dnr
2012-000488)
Beslutet skickas till:
•

•
•

Justerandes sign

Förslagställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om Sportotek
Dnr KS 15/0679

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Motionen om att införa ett Sportotek i Upplands-Bro kommun antas.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Motionen om att införa ett Sportotek i Upplands-Bro kommun antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Kommunledningskontorets förslag till
beslut.

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) lämnade in en motion till Kommunfullmäktige den 14 april
2015. Motionen tar upp frågan om ett så kallat ”sportotek” och Vänsterpartiet
föreslår att Upplands-Bro kommun initierar ett sportotek för idrottande
ungdomar. Den 16 september 2015 beslutade Kommunfullmäktige att
överlämna motionen till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Arbetsmarknadsenheten ser möjligheter att starta och bedriva en verksamhet i
linje med intentionerna i Vänsterpartiets motion. Arbetsuppgifterna kan väl
passa in i den typ av projekt som enheten önskar driva.
Kommunledningskontoret kommer att gå vidare och utreda möjligheterna att
starta ett Sportotek i Upplands-Bro kommun. Kultur- och fritidsnämnden
föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta att anta motionen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 14 den 12 april 2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016
Motion från Kerstin Åkare (V) till Kommunfullmäktige den 14 april 2015

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer
Kommunledningskontorets förslag till beslut mot Fredrik Kjos (M) m.fl.
förslag till beslut om avslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48 (78)

49 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 96
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag till avslag röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under uppropet lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för Tillväxtkontorets förslag till
beslut, mot sju (7) Nej-röster för Fredrik Kjos m.fl. förslag om avslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 96

Reservation
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) reserverar
sig mot beslutet med motiveringen:
”Vi gillar idén med ett sportotek men anser inte att skattemedel ska
finansiera verksamheten.”
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

50 (78)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 97

2016-06-08

Svar på motion om att utreda
möjligheten till att starta Barn- och
fritidsprogrammet på Upplands-Bro
gymnasiet
Dnr KS 15/0697

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Barn– och fritidsprogrammet ska inte starta på Upplands-Bro gymnasiet under
läsåret 2016–2017.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Barn– och fritidsprogrammet ska inte starta på Upplands-Bro gymnasiet under
läsåret 2016–2017.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda om eventuellt andra utbildningar
kan vara aktuella för Upplands-Brogymnasiet.

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 beslutspunkt 1 samt att punkten 2 stryks.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt följande:
1. Barn- och fritidsprogrammet ska av tidsskäl inte starta på Upplands-Bro
gymnasiet under läsåret 2016-2017.
Samt att punkten 2 stryks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Sammanfattning
En motion från Nawal Al-Ibrahim (L) har inkommit till Utbildningsnämnden
med förslag att starta barn-och fritidsprogrammet (BF) vid UpplandsBrogymnasiet. Utbildningskontorets utredning visar att det finns många lediga
platser vid de gymnasieskolor i Stockholms län som anordnar Barn- och
fritidsprogrammet.
Vid de flesta gymnasieskolor i Stockholms län som anordnar barn- och
fritidsprogrammet har inte platserna fyllts under de senaste åren.
Arbetsmarknadsprognoser visar på en mättnad för de yrken som barn- och
fritidsprogrammet leder till. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare
att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret den 16 maj 2016
Utbildningsnämndens beslut § 14 den 23 februari 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016
Översikt över antalet antagna elever vid Barn– och fritidsprogrammet i
Stockholms län hösten 2015

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer Camilla
Jansons (S) m.fl. förslag till beslut mot Fredrik Kjos m.fl. förslag till beslut.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
m.fl. förslag tillbeslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) m.fl.
förslag till beslut röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag till beslut röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52 (78)

53 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 97

Omröstningsresultat
Under uppropet lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för Camilla Jansons (S) m.fl. förslag
till beslut, mot sju (7) Nej-röster för Fredrik Kjos m.fl. förslag till beslut.

Reservation
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Upplands-Bro gymnasiet
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 98

2016-06-08

Yttrande om betänkande- Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5)
Dnr KS 16/0097

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt fler forma
framtiden som presenterar förslag om ökad delaktighet för individer, bland
annat genom digital delaktighet och förstärkt dialog samt samverkan
mellan kommunens medlemmar och de folkvalda.
2. Kommunfullmäktige överlämnar bilagt yttrande som svar på remissen.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt fler forma
framtiden som presenterar förslag om ökad delaktighet för individer, bland
annat genom digital delaktighet och förstärkt dialog samt samverkan
mellan kommunens medlemmar och de folkvalda.
2. Kommunfullmäktige överlämnar bilagt yttrande som svar på remissen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om ett tillägg i
yttrandet, Under stycket ”ungas inflytande ska stärkas och försöksverksamhet
med sänkt röstålder införas” enligt följande:
Förslaget om sänkt röstålder är inte rättssäkert och ungdomarna kan generellt
inte förväntas vara insatta i tillräckligt hög grad ur ett kunskapsmässigt
perspektiv. Bildning är viktigt och därför ska vi låta ungdomarna fokusera på
det först och främst.

Sammanfattning
Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att tillsätta en ny demokratiutredning.
Uppdraget har varit att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder
för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin.
Vidare skulle utredningen analysera och föreslå åtgärder för att stärka
individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan valen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

54 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 98
Kommunledningskontoret noterar att flera av de förslag som lyfts av
Demokratiutredningen är högt prioriterade frågor för Upplands-Bro kommun.
Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt fler forma
framtiden som presenterar förslag om ökad delaktighet för individer, bland
annat genom digital delaktighet och förstärkt dialog samt samverkan mellan
kommunens medlemmar och de folkvalda.
I nuläget är det dock svårt att överblicka konsekvenser och tidslinjer för
införande av de samlade förslagen som presenteras. Flertalet syftar dock till att
öka möjligheten för unga att delta politiskt på lokal och nationell nivå, vilket i
sig är mycket positivt. Flera av de föreslagna förändringarna i kommunallagen
har utvecklats för att underlätta för unga att inneha politiska förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016.
Remiss från Kulturdepartementet betänkandet Låt fler forma framtiden!
(SOU 2016:5).
• SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Del A
• SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Del B

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer
Kommunledningskontorets förslag till beslut mot Johan Tireland (SD) förslag
om tillägg i yttrandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Johan Tireland (SD) förslag till beslut röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55 (78)

56 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 98

Omröstningsresultat
Under uppropet lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)
Marcus Sköld (M)

X
X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

Avstår

X
X

Under uppropet lämnas tio (10) Ja-röster för Kommunledningskontorets förslag
till beslut, mot fem (5) Nej-röster för Johan Tirelands (SD) förslag till beslut.

Reservationer
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget beslut
Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders
Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kulturdepartementet

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 99

2016-06-08

Brandkåren Attundas årsredovisning
2015
Dnr KS 16/0147

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
__________

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2015 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år
2015 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2015.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

57 (78)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 100

2016-06-08

Internkontrollplan 2016
Dnr KS 16/0005

Beslut
Internkontrollplan för Kommunstyrelsen år 2016 fastställs.
__________

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 om ett nytt reglemente för
intern styrning och kontroll i Upplands-Bro kommun.
Varje år ska varje nämnd anta en internkontrollplan. För Kommunstyrelsen har
Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret gemensamt tagit fram ett
förslag till internkontrollplan för år 2016.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2016
Intern kontrollplan den 13 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

58 (78)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 101

2016-06-08

Direktiv för budget 2017
Dnr KS 16/0164

Beslut
Budgetdirektiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget 2017
godkänns.
___________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår att besluta om direktiv för
hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas.
Samtliga nämnder ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom
den angivna preliminära budgetramen för 2017 och ska beskriva
verksamheterna med utgångspunkt från den preliminära budgetramen.
Nämndens budgetförslag ska följa och redovisas enligt mallen för
budgetmaterialets struktur och följa budgetdirektivets tidsplan. Nämnden ska
också upprätta förslag till investeringsbudget för 2017.
Bolagen ska fastställa en budget för 2017. En preliminär budget för 2017 ska
delges Kommunstyrelsen senast i september månad 2016.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2016.
Budgetdirektiv samt preliminära budgetramar för år 2017 daterad 25 maj
2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag
Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 102

2016-06-08

Delårsbokslut januari-april 2016 med
helårsprognos
Dnr KS 16/0016

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Delårsbokslut för perioden januari – april 2016 med helårsprognos godkänns.
___________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första
fyra månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över
nämndernas resultat och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till – 49 tkr. I detta resultat ingår
kostnader för tidigare reserverade medel i social investeringsfond med 587 tkr.
Nämnderna uppvisar ett samlat överskott på 14,5 kr jämfört med budget för
årets första fyra månader. Utbildningsnämnden visar dock ett underskott med
4,2 mkr och Kultur- och fritidsnämnden ett underskott med 171 tkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på – 1,4
mkr efter justeringar för social investeringsfond. Det är 1,4 mkr sämre än
budgeterat resultat som uppgår till 0 mkr. Anledningen till den försämrade
helårsprognosen är främst ett prognosticerat underskott mot budget i
utbildningsnämnden med 8,9 mkr och i socialnämnden med 4,5 mkr.
Kostnaderna för avskrivningarna beräknas bli 2 mkr högre än budget.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.
Delårsbokslut för perioden januari – april 2016 med helårsprognos daterad
den 31 maj 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterföretag
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 103

2016-06-08

Nyproduktion av bostäder på Bagaroch Målarvägen i Bro
Dnr KS 16/0156

Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta
1. AB Upplands-Brohus begäran om att genomföra nyproduktion av cirka 150
lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen i Bro till en beräknad kostnad av
300 000 000 kr godkänns.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld tills full betalning
sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 300 000 000 kr för finansiering av
nyproduktionen av bostäder på Bagarvägen och Målarvägen i Bro.
3. En borgensavgift på 0,35 % uttas.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta
1. AB Upplands-Brohus begäran om att genomföra nyproduktion av 150
lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen i Bro till en beräknad kostnad av
300 000 000 kr godkänns.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld tills full betalning
sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 300 000 000 kr för finansiering av
nyproduktionen av bostäder på Bagarvägen och Målarvägen i Bro.
3. En borgensavgift på 0,35 % uttas.

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 en redaktionell justering om:
”cirka 150 lägenheter.”

Sammanfattning
AB Upplands-Brohus planerar att uppföra ca 150 bostadslägenheter på
Bagarvägen och Målarvägen i Bro med byggstart under hösten 2016.
Produktionskostnaden för nyproduktionen beräknas uppgå till ca 300 mnkr.
Finansieringen kommer genom upptagande av nya lån. Bolaget anhåller därför
om kommunal borgen för finansieringen av projektet.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016
Utdragsbestyrkande

61 (78)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 103

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

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande

62 (78)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 104

2016-06-08

Fastställande av miljöaspekter
Dnr KS 15/0839

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer de för Upplands-Bro kommuns verksamhet
betydande miljöaspekterna
Energianvändning
Transporter
Användning av kemikalier och produkter
Avfall
Ny-, till- och ombyggnation
Livsmedelsanvändning
Planering och exploatering
Myndighetsutövning och tillsyn avseende bygg, miljö och hälsa
Upphandling och inköp
Utbildning
Sociala tjänster
Nödlägesberedskap
Finansiella tjänster
__________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsemötet den 23/4 2014, paragraf 58, fattades följande
beslut; ”Upplands-Bro kommun inför ett miljöledningssystem med Svensk
Miljöbas kravstandard som bas. Beslutet att uppnå miljödiplomering bör
föregås av en miljöutredning.”
Utifrån detta uppdrag togs en projektplan fram under hösten 2015 vilken
presenterades på kommunledningsgruppen i januari 2016. Projektplanen följer
kommunens projektmodell.
Vid Hållbarhetsutskottet den 20/1 2016 presenterades miljöutredningen som
arbetats fram under hösten 2015. Utifrån den samma har miljöaspekter tagits
fram och värderats.
Miljöaspekterna har beretts enligt upprättad och bilagd rutin, vilken är en del
av miljöledningssystemet. Detta innebär att alla kontor och bolag deltagit i
arbetet. Vidare innebär det även att Hållbarhetsutskottet deltagit i beredandet
och det skedde den 6/4 innevarande år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 104
Förslag till betydande miljöaspekter är följande; Energianvändning,
Transporter, Användning av kemikalier och produkter, Avfall, Ny-, till- och
ombyggnation, Livsmedelsanvändning, Planering och exploatering,
Myndighetsutövning och tillsyn avseende bygg, miljö och hälsa, Upphandling
och inköp, Utbildning, Sociala tjänster, Nödlägesberedskap samt Finansiella
tjänster.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 april 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontoret
Utbildningskontoret
Socialkontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro Hus AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 105

2016-06-08

Fastställande av miljömål
Dnr KS 15/0839

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer följande betydande miljömål för budgetår
2017:
-

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten
med 5 %.
Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den
kommunala verksamheten med 5 %.
Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med
6 stycken.
Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %.
Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %.
Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön
Flagg.

2. Ovanstående miljömål inarbetas i Kommunfullmäktiges budget och
verksamhetsplan för 2017. Konkreta miljöaktiviteter med koppling till
miljömålen tas fram och inarbetas i respektive nämnds internbudget för
2017.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer följande betydande miljömål för budgetår
2017:
-

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten
med 5 %.
Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den
kommunala verksamheten med 5 %.
Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med
6 stycken.
Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %.
Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %.
Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön
Flagg.

2. Ovanstående miljömål inarbetas i Kommunfullmäktiges budget och
verksamhetsplan för 2017. Konkreta miljöaktiviteter med koppling till
miljömålen tas fram och inarbetas i respektive nämnds internbudget för
2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 105

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) föreslår att
Kommunstyreslen beslutar om att återremittera ärendet till
Kommunledningskontoret för att ta fram en konsekvensanalys.

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsemötet den 23 april 2014, paragraf 58, fattades följande
beslut; ”Upplands-Bro kommun inför ett miljöledningssystem med Svensk
Miljöbas kravstandard som bas. Beslutet att uppnå miljödiplomering bör
föregås av en miljöutredning.”
Utifrån detta uppdrag togs en projektplan fram under hösten 2015 vilken
presenterades på kommunledningsgruppen i januari 2016. Projektplanen följer
kommunens projektmodell.
Vid Hållbarhetsutskottet den 20 januari 2016 presenterades miljöutredningen
som arbetats fram under hösten 2015. Utifrån den samma har miljöaspekter
tagits fram och värderats. Med detta som utgångspunkt har miljömål tagits
fram.
Miljömålen har beretts enligt upprättad och bilagd rutin, vilken är en del av
miljöledningssystemet. Detta innebär att alla kontor och bolag deltagit i arbetet.
Vidare innebär det även att Hållbarhetsutskottet deltagit i beredandet och det
skedde den 6/4 innevarande år.
Förslag till miljömål är följande;
•
•
•
•
•
•

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med
5 %.
Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala
verksamheten med 5 %.
Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6
stycken.
Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %.
Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %.
Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön
Flagg.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 april 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 105

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut varav ett är återremiss
och frågar därför Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag rösta Ja och det som vill att ärenden
ska återremitteras röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under uppropet lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för avgörande idag, mot sju (7) Nejröster för återremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 105

Reservation
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) reserverar
sig mot beslutet med följande motivering
”Att fastställa miljömål är viktigt. Att fastställa miljömål utan
konsekvensanalys är oansvarigt. Tyvärr kan vi se en ökad stress från
den s-ledda koalitionen att inte bereda ärenden i normal ordning. Att
skjuta från höften och hoppas på det bästa är fel väg att styra en
kommun. Kommunledningskontoret får därför i uppdrag att ta fram
konsekvensanalys.”
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontoret
Utbildningskontoret
Socialkontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro Hus AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 106

2016-06-08

Miljöbyggnad
Dnr KS 16/0157

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda hur
kvalitetskraven i Miljöbyggnad (energi, inomhusmiljö och material), där så är
möjligt, ska kunna införlivas i kommunens ny-, till- och ombyggnadsprocess.
2. Uppdraget ska omfatta kommunens verksamhetslokaler och ta sin
utgångspunkt i vad som är en tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt rimlig
nivå.
3. Resultatet av uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen under hösten 2016.

__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda hur
kvalitetskraven i Miljöbyggnad (energi, inomhusmiljö och material), där så är
möjligt, ska kunna införlivas i kommunens ny-, till- och ombyggnadsprocess.
2. Uppdraget ska omfatta kommunens verksamhetslokaler och ta sin
utgångspunkt i vad som är en tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt rimlig
nivå.
3. Resultatet av uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen under hösten 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem vars övergripande syfte är att
bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor.
Systemet togs fram inom den så kallade Bygga-Bo-Dialogen som var ett
samarbete mellan regering, företag och kommuner i Sverige.
Miljöbyggnad betygsätter 16 indikatorer inom tre huvudområden; energi,
inomhusklimat samt byggnadsmaterial. Genom att väga samman indikatorerna
erhålls ett samlat betyg, en klassning av byggnadens miljöprestanda; klassad,
brons, silver eller guld.
•
•
•
•
Justerandes sign

Klassad – gällande byggregler har inte efterlevts.
Brons – motsvarar myndighetskrav från Boverket (BBR),
Arbetsmiljöverket, mm
Silver – högre ambition än normalt byggande eller vanlig byggstandard.
Guld – realistisk spetsteknik eller funktion ur miljösynpunkt.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 106

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2016

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Det är glädjande att S-ledda koalitionen både förvaltar alliansens
alla reformer och förslag från förra mandatperioden och att de också
fångar Moderaternas och Liberalernas förslag under nuvarande
mandatperiod. Förslaget om att vid ny-, till- och ombyggnad ha en
strukturell process, exempelvis miljöcertifiering, lade vi redan under
2015 med anledning av renoveringsarbeten på Örn- och Fasanstigen
i Bro (19 december 2015 § 165).”
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontoret
Utbildningskontoret
Socialkontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro Hus AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 107

2016-06-08

Extra sammanträde med
Kommunstyrelsen under 2016
Dnr KS 15/0594

Beslut
Kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 31 augusti 2016 med
beredning den 24 augusti 2016.
__________

Sammanfattning
Behov finns för att Kommunstyrelsen ska hålla ett extra sammanträde den 31
augusti 2016 med beredning den 24 augusti 2016. Kommunledningskontoret
föreslår därför Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2016.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 108

2016-06-08

Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott 2017
Dnr KS 16/0155

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2017 antas
enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2016 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen vid alla tillfällen utom ett som
hålls i Upplands-Brogymnasiets matsal.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med verksamheten på
Upplands-Bro gymnasiet anordna ett av de föreslagna sammanträdena
med Kommunfullmäktige på gymnasieskolan.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen dess arbetsutskott, och
beredning för år 2017, fastställs enligt Kommunledningskontorets
förslag.
2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för år 2017
till Kommunstyrelsens antagna sammanträdestider.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
arbetsutskott och beredningsgrupp för år 2017.
Tidigare år har beslut om sammanträdestider hanterats under augusti och
september månad, men för att möjliggöra en längre framförhållning när det
gäller bokning av lokal främst för Kommunfullmäktige föreslår
Kommunledningskontoret att beslut tas sista sammaträdet före sommaren när
det gäller Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens
arbetsutskott samt beredning.
Övriga nämnder och Kommunstyrelsens två andra utskott beslutar själva om
sina sammanträdestider men uppmannas att anpassa dessa till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. När

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-06-08

Fortsättning § 108
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdestider är beslutade i
juni möjliggör det eventuellt en bättre planering och anpassning för
nämnderna.
I förslaget är ett visst antal sammanträden föreslagna men Kommunfullmäktige
och övriga nämnder kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin
arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen vid alla tillfällen utom ett, som enligt Kommunfullmäktiges beslut den 26
mars 2014, KF § 27 ska hållas i Upplands-Bro gymnasiet.
Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med verksamheten på den
aktuella skolan besluta om vilket av de föreslagna sammanträdesdatumen som ska
förläggas där.
Förslag till sammanträdesschema för år 2017
Kommunstyrelsens
hållbarhet/arbetsmarknadsutskott
(Beslutas av resp. utskott)

Justerandes sign

Hbu 16 januari

Kommunstyrelsens
beredning
och
arbetsutskott
(onsdagar kl.
08.30)
18 januari

Kommunstyrelsen
(onsdagar
kl. 14.00)

Kommunfullmäktige
(onsdagar
kl. 18.30)

25 januari

8 februari

Amu 27 februari

1 mars

8 mars
(heldag)

22 mars

Hbu 19 april

19 april

26 april

10 maj

Amu 22 maj

24 maj

31 maj

14 juni

Hbu 21 augusti

23 augusti

30 augusti

13 september

Amu 25 september

27 september

4 oktober
(heldag)

18 oktober

Hbu 30 oktober

1 november

8 november

22 november

Amu 27 november

29 november

6 december

20 december

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 108

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2014, Kf § 27

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

74 (78)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 109

2016-06-08

Rapporter

Dnr KS 16/0155

Tema ärende
• Genomlysning ekonomi och verksamhet för Socialnämnden och
Utbildningsnämnden, presentation av Pwc.

Justerandes sign

•

Företagsklimatet i Upplands-Bro kommun, Mathias Forsberg,
Näringslivschef presenterar NKI och enkätsvar från Svenskt Näringsliv.

•

Nybyggnadsprognos och bostadsförsörjning, presentation av Karin
Svalfors, Samhällsplanerare.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 110
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Justerandes sign

2016-06-08

Delegationsbeslut

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB
Dnr KS 15/0565
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande Österhöjdens Garage
AB
Dnr KS 15/0565
Antagning till Vuxenutbildningen, externa anordnare start P3 2016
Internränta 2016 och 2017
Dnr KS 16/0015
Vårdnadsbidrag, mars 2016
Dnr KS 16/0015
Beslut om eldningsförbud
Beslut avseende utlämnande av allmän handling
Dnr KS 16/0015
Camilla Janson (S) deltagande i kurs " Kommunal ekonomi för politiker"
den 21 april 2016
Dnr KS 16/0015
Anställningar Kommunledningskontoret april 2016
Dnr KS 16/0015
Anställningar Plan- och exploateringsavdelningen januari- april 2016
Dnr KS 16/0015
Tillförordnad kommundirektör under sommaren 2016
Dnr KS 16/0015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 111
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Justerandes sign

2016-06-08

Anmälningar

Cirkulär 16:18 - Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
Cirkulär 16:26 - Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016
Cirkulär 16:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK 16 – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Cirkulär 16:21 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16
Cirkulär 16:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
Cirkulär 16:23 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt bilagor till AB
Cirkulär 16:24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare - PAN 16 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Utbildningsnämndens beslut § 26 - Skolutvecklingsprogrammet
Beslut från Kultur- och fritidsnämnden § 16 Utredningsuppdrag Kulturhistoriska byggnader
Beslut från Kultur och fritidsnämnden § 17 Utredningsuppdrag Badplatser
Beslut från Kultur och fritidsnämnden § 22 Stall Prästtorp
Årsredovisning för Käppalaförbundet
Årsredovisning Norrvatten inklusive Revisionsberättelse
Styrelseprotokoll från styrelsesammanträde med Kommunalförbundet
Norrvatten, 2016-04-06
Dagordning och protokoll från styrelsesammanträde med AB Vårljus,
2016-03-16
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors beslut § 69 - Månatlig
resultatuppföljning och årsprognos per februari 2016
Dnr
Cirkulär 16:17 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2019
Cirkulär 16:25 - Nyheter och sammanfattning av reglerna om
registerkontroll i arbetslivet
Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
styrelsesammanträde den 26 april 2016
Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde den 26 april
2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Fortsättning § 111
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

Justerandes sign

Cirkulär 16:28 - Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt
skollagen
Cirkulär 16:19 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Cirkulär 16:20 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Protokoll Tillväxtkontorets samverkan den 28 april 2016
Cirkulär 16:27 från Sveriges Kommuner och Landsting- statsbidrag för
ökat bostadsbyggande
Inbjudan till Trygghetsdag 2016
Information om e-tjänst för överlämnande av överklagade kommunala
beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län
Pressmeddelande - Ekonomirapporten april 2016
Cirkulär 16:29 - Sotningsindex
Protokoll styrelsesammanträde Upplands-Bro Kommunföretag AB, 201604-04
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015
Dom i överklagade av handläggningen av beslut gällande ej beviljad plats
på Lillsjöskolan, mål nr 7499-16
Dnr UN 16/0078
Protokoll från sammanträde med Kommunalförbundet Brandkåren
Attundas förbundsdirektion den 22 april 2016
Cirkulär 16:31 - Arbetsdomstolens dom 2016 nr 26, fråga omberäkning av
den förhöjda ersättningen

Utdragsbestyrkande
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